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1. Olağanüstü Hal İlanı ve Yasama Faaliyetinin Değerlendirmesi (21.07.2016 
saat 01.00- 19.07.2018 saat 01.00):

a. Olağanüstü Hal Yönetimi:

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen başarısız FETÖ Darbe teşeb-
büsünün ardından Cumhurbaşkanı başkanlığında 20 Temmuz 2016 
tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun 20 
Temmuz 2016 tarihli 498 sayılı tavsiye kararını da alarak 18.10.1982 
tarihli 2709 s. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın madde 120 (Şiddet 
olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması 
sebepleriyle olağanüstü hal ilanı) ile 2935 s. OHAL Kanunu madde 
3/1(b) bendi gereğince, ülke genelinde 21 Temmuz 2016 saat 01.00’den 
itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi kararını aldı ve bu 
karar 21 Temmuz 2016 tarihli ve 29777 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi.

Bu bağlamda; giriş bölümünde yukarıda zikredilen yasal düzenlemeler 
konusunda OHAL ilan edildiği dönem ile 2017 yılı Anayasa değişikliği 
sonrası halini açıklamakta fayda mütalaa edilmektedir.

(1) T.C. Anayasasında Olağanüstü Hal Yönetimine İlişkin Düzenlemeler:

(a). 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Öncesi 18.10.1982 tarihli 2709 
s. T.C. Anayasası’nda Olağanüstü Yönetim Usullerine İlişkin Düzenlemeler:

Aşağıda görüleceği üzere 2017 yılı Anayasa değişikliği öncesi Anayasa-
mızda olağanüstü yönetim usulleri başlığı altında olağanüstü yönetimin; 
Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim olmak üzere iki yönetim şekli olduğu 
vurgulanmaktadır.

III. Olağanüstü Yönetim Usulleri
A. Olağanüstü Haller
1. Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı

MADDE 119 – Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır eko-
nomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde 
süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
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2. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde 
Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü Hal İlanı

MADDE 120 – Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya 
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hare-
ketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle 
kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da 
görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya 
bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

3. Olağanüstü Hallerle İlgili Düzenleme

MADDE 121 – Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağa-
nüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi Gazetede 
yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunu-
lur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. 
Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi 
üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya 
olağanüstü hali kaldırabilir.

119 uncu madde uyarınca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaş-
lar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü 
hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci 
maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl 
sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin 
nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler 
verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve 
olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun 
hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede 
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; 
bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.

B. Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali

MADDE 122 – Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya 
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal 
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ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygın-
laşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, 
ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dış-
tan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, 
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik 
Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere 
yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim 
ilan edebilir. Bu karar, derhal Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, 
uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.

Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun 
hükmünde kararname çıkarabilir.

Bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Bunların Meclisce onaylan-
masına ilişkin süre ve usul İçtüzükte belirlenir.

Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu 
dört aylık süre aranmaz.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygula-
nacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin 
nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek 
bir durumun başgöstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek yüküm-
lülükler kanunla düzenlenir.

Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak 
görev yaparlar.
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(b). 21.01.2017 tarihli 6771 s. T.C. Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Sonrası Düzenlemeler:

 (I). 21.01.2017 tarihli 6771 s. Kanunun 12 nci maddesiyle;

•	 III. Olağanüstü yönetim usulleri şeklindeki madde kenar başlığı 
metne işlendiği şekilde değiştirilmiş,

•	 Bu maddenin “A. Olağanüstü haller” olan kenar başlığı metinden 
çıkarılmıştır.

•	 “1. Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal 
ilânı” iken değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(II). Bu bağlamda; Anayasa değişikliği sonrası maddenin son hali aşağıya 
çıkarılmıştır;

III. Olağanüstü Hal Yönetimi

MADDE 119 – (Değişik: 16/4/2017-6771/12 md.)

Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöster-
mesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve 
eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan 
tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni 
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet 
hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır 
ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya 
bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır 
ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; 
Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, 
uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defa-
sında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört 
aylık süre aranmaz.
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Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma 
yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak 
ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, 
hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla 
düzenlenir.

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı 
konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde 
belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayım-
lanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarı-
lan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde 
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten 
kalkar.

2. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde 
Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü Hal İlânı

MADDE 120 – (Mülga: 16/4/2017-6771/16 md.)

3. Olağanüstü Hallerle İlgili Düzenleme

MADDE 121 – (Mülga: 16/4/2017-6771/16 md.)

B. Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali

MADDE 122 – (Mülga: 21/1/2017-6771/16 md.)

(III). Olağanüstü Halde Yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararnamesi:

Yukarıda açıklanan düzenlemede; olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanına 
olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, T.C. Anayasası’nın 104 üncü 
maddesinin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara 
tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilme yetkisi veril-
miştir. Bu cümleden hareketle; anılan madde hükmü aşağıya çıkarılmıştır.
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Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri

MADDE 104 – (Değişik: 16/4/2017-6771/8 md.) 

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına 
aittir.

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve 
Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet 
organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

 Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.

Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.

Kanunları yayımlar.

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geri gönderir.

Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün 
veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı 
oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların 
atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenler.

Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, 
Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul 
eder.

Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde 
halkoyuna sunar.

Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Baş-
komutanlığını temsil eder.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

9

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafif-
letir veya kaldırır.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dör-
düncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkan-
lığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla 
düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda 
farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir

Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.

Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlen-
memişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve 
atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

(2). 25.10.1983 tarihli 2935 s. Olağanüstü Hal Kanununda Olağanüstü Hal 
İlan Edilmesine İlişkin Hükümler:

(a). 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Öncesi 25.10.1983 tarihli 
2935 s. Olağanüstü Hal Kanununda Olağanüstü Hal İlan Edilmesine İlişkin 
Hükümler:

Anılan Kanunda olağanüstü hal ilanına ilişkin T.C. Anayasasında yer 
alan hükümlerle uyumlu ifadeler bulunmaktadır.Şöyle ki;

Olağanüstü Halin İlanı

MADDE 3 – Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu:

a) Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım 
hallerinde birinin veya birden fazlasının görülmesi durumunda;
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b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine 
ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu 
düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Millî Güvenlik Kurulunun 
görüşünü de aldıktan sonra; Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde 
veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini 
değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört 
ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendi gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye 
veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce 
Millî Güvenlik Kurulunun görüşünü alır. Olağanüstü hal kararının hangi 
sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve 
Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir.

Kanun Hükmünde Kararname

MADDE 4 – Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının baş-
kanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı 
konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule 
bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu karar-
nameler Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulur.

(b). 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Sonrası 25.10.1983 tarihli 
2935 s. Olağanüstü Hal Kanununda Olağanüstü Hal İlan Edilmesine İlişkin 
Hükümler:

Anılan Kanunun 2017 yılı Anayasa değişikliği sonrası yayımlanan 
02.7.2018 tarihli 700 s. KHK madde 84 gereğince söz konusu madde-
sinde yapılan değişiklikle oluşan son hali aşağıya çıkarılmıştır:
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Olağanüstü Halin İlanı

MADDE 3 – Cumhurbaşkanı:

a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım 
hallerinden birinin veya birden fazlasının görülmesi durumunda,

b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine 
ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu 
düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Milli Güvenlik Kurulunun 
görüşünü de aldıktan sonra;

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geç-
memek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete’de yayımlanır ve hemen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini 
değiştirebilir. Cumhurbaşkanının istemi üzerine, her defasında dört ayı 
geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendi gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye 
veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce 
Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü alır.

Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, 
Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Cumhurbaşkanınca gerekli görülen 
hallerde diğer araçlarla ilan edilir.

Kanun Hükmünde Kararname

MADDE 4 – Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı olağanüstü 
halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıt-
lamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler 
çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

21.01.2017 tarihli 6771 s. T.C. Anayasasında Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanunun16 ncı maddesi ile “Madde 91-E. Kanun hük-
münde kararname çıkarma yetkisi verme” yürürlükten kaldırılmasına 
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rağmen 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nın 84 üncü maddesiyle, 
bu maddede yer alan “Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu” ibaresinin “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmesi 
ancak mülga edilen “Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve 
usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir” 
aynen muhafaza edilmesi dikkat çekmektedir.

Oysa maddenin değiştirilmiş halinin, “Olağanüstü hal süresince 
Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, Anaya-
sanın 104 üncü maddesinin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde 
belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi çıkarabilir” şeklinde olması gerekirdi.

b. Olağanüstü Hal Süreci

Bakanlar Kurulunun 2016/9064 sayılı kararıyla 21 Temmuz 2016 
saat 01.00 itibarıyla ülke gelinde OHAL ilan edildi.

TBMM’de yapılan görüşmeler neticesinde OHAL;

•	 19 Ekim 2016

•	 19 Ocak 2017

•	 19 Nisan 2017

•	 19 Temmuz 2017

•	 19 Ekim 2017

•	 19 Ocak 2018

•	 Son olarak 19 Nisan 2018’de herbiri saat 01.00’den başlamak 
üzere yedi kez uzatıldı.

•	 İki yılın ardından uzatılmayınca 19 Temmuz 2018 gecesi saat 
00.01 itibarıyla sona erdi.

c. Olağanüstü Halin Uzatılmasına İlişkin Kararlar

Anayasa’nın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı OHAL Kanununun 
3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 
devam etmekte olan olağanüstü halin üç ay süre ile uzatılması hakkında 
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Bakanlar Kurulunca alınan kararlar, TBMM Genel Kurulu’nda görüşü-
lerek onaylanmıştır.

İlgili Kararlar:

•	 1116 sayılı karar (Yürürlük T. 21.07.2016) 26. Dönem 1. Yasama 
Yılı

•	 1130 sayılı karar (Yürürlük T. 11.10.2016) 26. Dönem 2. Yasama 
Yılı

•	 1134 sayılı karar (Yürürlük T. 03.01.2017) 26. Dönem 2. Yasama 
Yılı

•	 1139 sayılı karar (Yürürlük T. 18.04.2017) 26. Dönem 2. Yasama 
Yılı

•	 1154 sayılı karar (Yürürlük T. 17.07.2017) 26. Dönem 2. Yasama 
Yılı

•	 1165 sayılı karar (Yürürlük T. 17.10.2017) 26. Dönem 3. Yasama 
Yılı

•	 1178 sayılı karar (Yürürlük T. 18.01.2018) 26. Dönem 3. Yasama 
Yılı

•	 1182 sayılı karar (Yürürlük T. 18.04.2018) 26. Dönem 3. Yasama 
Yılı

ç. Olağanüstü Hal Sürecinde Yayımlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname:

(1). Olağanüstü Hal Kronolojisi ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin Listesi:

•	 15 Temmuz 2016: Darbe teşebbüsü

•	 21 Temmuz 2016: Bakanlar Kurulu’nun 2016/9064 sayılı kara-
rıyla saat 01.00 itibarıyla olağanüstü hal ilan edildi.

•	 22 Temmuz 2016: 667 sayılı Olağanüstü hal kapsamında alınan 
tedbirlere ilişkin KHK kabul edildi.

•	 25 Temmuz 2016: 668 sayılı Olağanüstü hal kapsamında alınması 
gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme 
yapılması hakında KHK kabul edildi.
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•	 25 Temmuz 2016: 669 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
tedbirler alınması ve Milli Savunma Üniversitesi kurulması ile 
bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair KHK kabul edildi. 

•	 15 Ağustos 2016: 670 sayılı Olağanüstü hal kapsamında alınması 
gereken tedbirler hakkında KHK kabul edildi.

•	 15 Ağustos 2016: 671 sayılı OHAL kapsamında bazı kurum ve 
kuruluşlara ilişkin düzenleme yapılması hakkında KHK kabul 
edildi.

•	 15 Ağustos 2016: 672 sayılı OHAL kapsamında kamu persone-
line ilişkin alınan tedbirlere dair KHK kabul edildi.

•	 18 Ağustos 2016: 673 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
tedbirler alınması hakkında KHK kabul edildi.

•	 15 Ağustos 2016: 674 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
düzenlemeler yapılması hakkında KHK kabul edildi.

•	 03 Ekim 2016: 675 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı ted-
birler alınması hakkında KHK kabul edildi.

•	 03 Ekim 2016: 676 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler 
yapılması hakkında KHK kabul edildi.

•	 31 Ekim 2016: 677 sayılı OHAL kapsamında bazı tedbirler 
alınması hakkında KHK kabul edildi.

•	 31 Ekim 2016: 678 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler 
yapılması hakkında KHK kabul edildi.

•	 02 Ocak 2017: 679 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı ted-
birler alınması hakkında KHK kabul edildi.

•	 02 Ocak 2017: 680 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı düzen-
lemeler yapılması hakkında KHK kabul edildi.

•	 02 Ocak 2017: 681 sayılı Olağanüstü hal kapsamında Milli 
Savunma ile ilgili bazı düzenlemeler yapılması hakkında KHK 
kabul edildi.

•	 02 Ocak 2017: 682 sayılı Genel kolluk disiplin hükümleri hak-
kında KHK kabul edildi.
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•	 02 Ocak 2017: 683 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı ted-
birler alınması hakkında KHK kabul edildi.

•	 02 Ocak 2017: 684 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı düzen-
lemeler yapılması hakkında KHK kabul edildi.

•	 02 Ocak 2017: 685 sayılı Olağanüstü hal işlemleri inceleme 
komisyonu kurulması hakkında KHK kabul edildi.

•	 02 Ocak 2017: 686 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı ted-
birler alınması hakkında KHK kabul edildi.

•	 02 Ocak 2017: 687 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı düzen-
lemeler yapılması hakkında KHK kabul edildi.

•	 20 Mart 2017: 688 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı ted-
birler alınması hk. KHK kabul edildi.

•	 17 Nisan 2017: 689 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
tedbirler alınması hk. KHK kabul edildi.

•	 17 Nisan 2017: 690 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
düzenlemeler yapılması hk. KHK kabul edildi.

•	 05 Haziran 2017: 691 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
düzenlemeler yapılması hk. KHK kabul edildi.

•	 14 Temmuz 2014: 692 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
tedbirler alınması hk. KHK kabul edildi.

•	 15 Ağustos 2017: 693 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
tedbirler alınması hk. KHK kabul edildi.

•	 15 Ağustos 2017: 694 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
düzenlemeler yapılması hakkında KHK kabul edildi.

•	 20 Kasım 2017: 695 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
tedbirler alınması hakkında KHK kabul edildi.

•	 20 Kasım 2017: 696 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
düzenlemeler yapılması hakkında KHK kabul edildi.

•	 08 Ocak 2018: 697 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı ted-
birler alınması hakkında KHK kabul edildi.
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•	 04 Haziran 2018: 701 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı 
tedbirler alınması hakkında KHK kabul edildi.

(2). Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Açıklaması:

(a). OHAL İlanı

Cumhurbaşkanı başkanlığında 20 Temmuz 2016 tarihinde Milli 
Güvenlik Kurulu ve ardından Bakanlar Kurulu toplanmış, MGK 
toplantısı sonucunda yayımlanan bildiride şu hususlara yer verilmiştir;

“1. Toplantı neticesinde aşağıdaki hususların aziz milletimizle payla-
şılması kararlaştırılmıştır:

Fetullahçı Terör Örgütü adı verilen bir ihanet çetesi, 15 Temmuz 2016 
tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensupları vasıtasıyla silahlı 
bir darbe girişimi başlatmıştır.

Bu örgüt, kuruluş aşamasından itibaren etkisi altına aldığı eğitim 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, ticari kuruluşlar 
ve kamu görevlileri aracılığıyla milleti ve devleti kontrol altında tutmayı 
amaçlamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış asker elbisesi içerisine 
girmiş eli kanlı terörist canilerini harekete geçirerek ülke yönetimine el 
koymaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütünün bu girişimi, milletimizin 
feraseti, cesareti ve fedakârlığı ile güvenlik güçlerimizin kahramanca 
mücadelesi sayesinde başarısız olmuştur.

Bu tarihi süreçte canlarını hiçe sayma pahasına milli iradeye ve demok-
rasiye sahip çıkan aziz milletimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuru-
luşlarımız ve medya kuruluşlarımız, tüm görüş farklılıklarını bir tarafa 
bırakarak silahlı darbe girişimi karşısında tek vücut olmuş ve meydanları 
çete mensubu terörist hainlere terk etmemiştir.

Devletimiz, milletiyle el ele vererek, ertesi gün akşam olmadan silahlı 
darbe girişimini bastırmış, durumu kontrol altına almıştır. 

2. Kurulumuzca sivil, asker, polis tüm şehitlerimize rahmet, gazileri-
mize acil şifalar dilenmiştir.
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3. Kurulumuz, demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukukun 
üstünlüğüne olan bağlılığı bir kez daha teyit etmiştir. Toplantıda, kurul 
üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda, bundan sonra atılması 
gereken adımlar detaylı olarak görüşülmüştür. Bu çerçevede, demokrasi-
mizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin 
korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ama-
cıyla, Anayasamızın 120. maddesi gereği, Hükümete olağanüstü hal ilan 
edilmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır. Bu tavsiye, sadece 
ve sadece demokrasiye, hukuk devletine, hak ve özgürlüklere yönelik 
tehditlerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaları kolaylaştırma 
amacına yöneliktir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

Cumhurbaşkanı başkanlığında 20 Temmuz 2016 tarihinde toplanan 
Bakanlar Kurulu da, Milli Güvenlik Kurulunun yukarıda açıklanan 
20 Temmuz 2016 tarihli 498 sayılı tavsiye kararını da dikkate alarak 
18.10.1982 tarihli 2709 s. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın madde 
120 (Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi 
şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı) ile 2935 s. OHAL 
Kanunu madde 3/1(b) bendi gereğince, ülke genelinde 21 Temmuz 
2016 saat 01.00’den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi 
kararını almış ve bu karar 21 Temmuz 2016 tarihli ve 29777 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anayasa’nın 121. maddesi ile 25.10.1983 tarihli 2935 s. OHAL 
Kanununun 4. maddesine göre Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu’nca 22.07.2016 tarihinde 667 sayılı kanun hükmünde 
kararname kabul edilmiştir.

(b) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Değiştirilen ve 
Yürürlükten Kaldırılan Kanun Maddeleri:

(I). 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname (İlişkili Kanun: 18.10.2016/6749 Kabul Tarihi: 
22.07.2016 R.G.: 23.07.2016/29779):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.
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(II). 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile 
Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname (İlişkili kanun: 08.11.2016/6755 Kabul tarihi: 25.07.2016 
R.G.: 27.07.2016/29763) (Bu KHK ile 9 Kanun ve 2 KHK’da toplam 54 madde 
değiştirilmiş, 22 madde yürürlükten kaldrılmıştır.):

•	 25.10.1963 tarihli 353 s. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı-
lama Usulü Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 17.7.1972 tarihli 1612 s. Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 
3 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 31.1.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 22.7.2016 tarihli 667 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
ilişkin KHK’ya ilişkin 8 maddede değişiklik, 1 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 16 maddede değişiklik, 6 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik,

•	 9.7.1982 tarih 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nuna ilişkin 15 maddede değişiklik, 10 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.
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(III) 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli 
Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 09.11.2016/6756 Kabul 
tarihi: 25.07.2016 R.G.: 31.07.2016/29787) (Bu KHK ile 18 kanundan 15 
kanunda 132 madde değiştirilmiş, 34 madde yürürlükten kaldırılmış, 3 
kanun yürürlükten kaldırılmıştır):

•	 18.5.1929 tarihli 1453 s. Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 4.1.1961 tarihli 211 s. TSK İç Hizmet Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununa ilişkin 
11 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 10 
maddede değişiklik, 15 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 31.7.1970 tarihli 1324 s. Genelkurmay Başkanının Görev ve 
Yetkilerine Ait Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 19 maddede değişiklik,

•	 4.7.1972 tarihli 1602 s. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanu-
nuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 17.7.1972 tarihli 1612 s. Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik,

•	 14.6.1973 tarihli 1739 s. Milli Eğitim Temel Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 11.5.2000 tarihli 4566 s. Harp Okulları Kanununa ilişkin 38 
maddede değişiklik, 10 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 11.4.2002 tarihli 4752 s. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanu-
nuna ilişkin 34 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 Harp Akademileri, Askeri Liseler, Astsubay Hazırlama Okul-
ları kapatılmıştır.
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•	 24.5.1989 tarihli 3563 s. Harp Akademileri Kanunu yürür-
lükten kaldırılmıştır.

•	 17.11.1983 tarihli 2955 s. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 17.11.1983 tarihli 2957 s. Bazı Askeri Hastanelere Döner 
Sermaye Tahsisine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 4.1.1961 tarihli 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununa ilişkin 1 
madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 10.3.1983 tarihli 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

(IV) 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 08.02.2018/7091 
Kabul tarihi: 15.08.2016 R.G.: 17.08.2016/29804) (Bu KHK ile 3 KHK’da 18 
madde değiştirilmiş, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):

•	 22.7.2016 tarihli 667 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
ilişkin KHK’da 5 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 25.7.2016 tarihli 668 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapıl-
ması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 25.7.2016 tarihli 669 s. Ohal Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’ya ilişkin 12 maddede 
değişiklik,
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(V) 671 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin 
Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 
09.11.2016/6757 Kabul tarihi: 15.08.2016 R.G.:24.11.2016/29898) (Bu KHK 
ile 18 kanun ve 1 KHK’da 84 madde değiştirilmiş, 15 madde yürürlükten 
kaldırılmış, Adalet Bakanlığına 4000 Hakim-Savcı Kadrosu tahsis edilmiştir):

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununa ilişikin 
1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik,

•	 31.7.1970 tarihli 1324 s. Genelkurmay Başkanının Görev ve 
Yetkilerine Ait Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 4.7.1972 tarihli 1602 s. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 28.2.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 7 maddede 
değişiklik,

•	 14.10.1983 tarihli 2920 s. Türk Sivil Havacılık Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 11.5.2000 tarihli 4566 s. Harp Okulları Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 22.1.2015 tarihli 6586 s. Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurul-
masına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 1 madde yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

•	 4.5.2007 tarihli 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 46 maddede değişiklik, 11 
madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 4.7.1934 tarihli 2559 s. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa ilişikin 
1 maddede değişiklik,
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•	 5.11.2008 tarihli 5809 s. Elektronik Haberleşme Kanununa 
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 4.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 4.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 6.1.1982 tarihli 2576 s. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahke-
meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişikin 1 maddede değişiklik,

•	 12.4.1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa ilişikin 
1 maddede değişiklik,

•	 13.12.2004 tarihli 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanuna ilişikin 1 maddede değişiklik,

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

(VI) 672 sayılı Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin alınan 
tedbirlere dair kanun hükmünde kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7080 
Kabul tarihi: 15.08.2016 R.G.: 01.09.2016/29818):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(VII) 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7081 Kabul tarihi: 
18.08.2016 R.G.: 01.09.2016/29818) (Bu KHK ile 2 KHK’da toplam 5 madde 
değiştirilmiştir):

•	 22.7.2016 tarihli 667 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
ilişikin KHK’da 2 maddede değişiklik,
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•	 25.7.2016 tarihli 669 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’da 3 maddede değişiklik,

(VIII) 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 10.11.2016/6758 
Kabul tarihi: 15.08.2016 R.G.: 01.09.2016/29818) (Bu KHK ile 23 kanun 
ve 2 KHK’da 63 madde değiştirilmiş, 15 madde yürürlükten kaldırılmış, 
İç İşleri Bakanlığına 1 müşteşar yardımcısı, Adli Tıp Kurumuna 292 kadro 
ihdas edilmiştir):

•	 17.6.2016 tarihli 6721 s. Türkiye Maarif Vakfı Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 14.4.1982 tarihli 2659 s. Adli Tıp Kurumu Kanuna ilişkin 5 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır. Adli 
Tıp Kurumu Merkez Teşkilatına 171 kadro, Taşra Teşkilatına 
121 kadro ihdas edilmiştir.

•	 26.9.2004 tarihli 5235 s. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hak-
kında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 1 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır.

•	 4.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
4 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 13.12.2004 tarihli 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 12.1.2011 tarihli 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 10.6.1949 tarihli 5442 s. İl İdaresi Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,
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•	 15.7.1950 tarihli 5682 s. Pasaport Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.2.1954 tarihli 6245 s. Harcırah Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nuna ilişkin 5 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 8 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 14.10.1983 tarihli 2920 s. Türk Sivil Havacılık Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 14.2.1985 tarihli 3152 s. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik, 4 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 5.4.2001 tarihli 4636 s. MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL 
Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 3.7.2005 tarihli 5393 s. Belediye Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik,

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
KHK’ya ilişkin 3 maddede değişiklik, İçişleri Bakanlığına 1 
müsteşar yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.

•	 22.4.1925 tarihli 657 s. Harita Genel Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 5 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 28.2.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 4.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

(IX) 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7082 Kabul 
tarihi: 03.10.2016 R.G.: 29.10.2016/29872) (Bu KHK ile 3 KHK’da 10 madde 
değiştirilmiştir):

•	 25.7.2016 tarihli 669 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’ya ilişkin 4 maddede 
değişiklik,

•	 15.8.2016 tarihli 670 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler Hakkında KHK’ya ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 15.8.2016 tarihli 674 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

(X) 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7070 
Kabul tarihi: 03.10.2016 R.G.: 29.10.2016/29872) (Bu KHK ile 35 kanun ve 5 
KHK’da toplam 138 madde değiştirilmiş, 16 madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
İçişleri Bakanlığına 100 kadro ihdas edilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğünden 
2 kadro iptal edilmiştir):

•	 4.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhamekesi Kanununa ilişkin 
11 maddede değişiklik,

•	 13.12.2004 tarihli 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik,

•	 29.3.1984 tarihli 2992 s. Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 10 maddede 
değişiklik,

•	 15.7.1950 tarihli 5682 s. Pasaport Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 10 maddede değişiklik,

•	 13.10.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 10 maddede değişiklik,

•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik,

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
KHK’ya ilişkin 5 maddede değişiklik, İçişleri Bakanlığına 
100 kadro ihdas edilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı 
Teşkilatından 2 kadro iptal edilmiştir.

•	 14.2.1985 tarihli 3152 s. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna ilişkin 7 maddede değişiklik,

•	 4.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilat Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 7.11.1985 tarihli 3238 s. Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurul-
ması ve 11 Temmuz 1939 tarihli 3670 s. Milli Piyango Teşkiline 
Dair Kanunun 2 maddesi, 23 Ekim 1984 tarihli 3065 s. Katma 
Değer Vergisi Kanununun 1 Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 4.4.2013 tarihli 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-
nuna ilişkin 4 maddede değişiklik,
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•	 18.5.1929 tarihli 1453 s. Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 5 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 16.6.1927 tarihli 1076 s. Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memur-
lar Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 10 maddede 
değişiklik,

•	 4.1.1961 tarihli 211 s. TSK İç Hizmet Kanununa ilişkin 2 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 9 maddede değişiklik,

•	 28.2.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 6 maddede 
değişiklik,

•	 18.3.1986 tarihli 3269 s. Uzman Erbaş Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 11.5.2000 tarihli 4566 s. Harp Okulları Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 11.4.2002 tarihli 4752 s. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanu-
nuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 10.3.2011 tarihli 6191 s. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 26.9.2011 tarihli 659 s. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İda-
releri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütül-
mesine İlişkin KHK’da 1 maddede değişiklik,

•	 31.1.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 11.10.2011 tarihli 663 s. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 8.2.2007 tarihli 5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanununa 
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 17.6.2016 tarihli 6721 s. Türkiye Maarif Vakfı Kanununa ilişkin 
3 maddede değişiklik,

•	 4.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(XI) 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7083 Kabul tarihi: 
31.10.2016 R.G.: 22.11.2016/29896):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.
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(XII) 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7071 
Kabul tarihi: 31.10.2016 R.G.: 22.11.2016/29896) (Bu KHK ile 24 kanun ve 
1 KHK’da 47 madde değiştirilmiş, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır):

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 26.6.1973 tarihli 1774 s. Kimlik Bildirme Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 18.12.1981 tarihli 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 3.5.1985 tarihli 3194 s. İmar Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 4.4.1990 tarihli 3621 s. Kıyı Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 10.7.2003 tarihli 4925 s. Karayolu Taşıma Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 3.7.2005 tarihli 5393 s. Belediye Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 9 
maddede değişiklik,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 18.3.1986 tarihli 3269 s. Uzman Erbaş Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 21.4.2005 tarihli 5335 s. Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 4.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 4.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 7.5.1987 tarihli 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 25.8.1999 tarihli 4447 s. İşsizlik Sigortası Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 14.10.1999 tarihli 4456 s. Türkiye Kalkınma Bankası Ano-
nim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 29.6.2001 tarihli 4706 s. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değer-
lendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik,

•	 4.1.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 4 maddede 
değişiklik,

•	 19.10.2005 tarihli 5411 s. Bankacılık Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 8.2.2007 tarihli 5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanununa 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 18.10.2012 tarihli 6356 s. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

31

(XIII). 679 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında 
kanun hükmünde kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7084 Kabul tarihi: 
02.01.2017 R.G.: 06.01.2017/29940) (Bu KHK ile 6 KHK’da toplam 7 madde 
değiştirilmiştir):

•	 15.8.2016 tarihli 670 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 15.8.2016 tarihli 672 s. OHAL Kapsamında Kamu Personeline 
İlişkin Alınan Tedbirlere Dair KHK’da 1 maddede değişiklik,

•	 15.8.2016 tarihli 673 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 3.10.2016 tarihli 675 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 31.10.2016 tarihli 677 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 31.10.2016 tarihli 678 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

(XIV) 680 sayılı Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması 
hakkında kanun hükmünde kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7072 
Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 06.01.2017/29940) (Bu KHK ile 35 kanun 
ve 3 KHK’da toplam 117 madde değiştirilmiş, 12 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır):

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununda 1 maddede 
değişiklik,

•	 4.2.1983 tarihli 2797 s. Yargıtay Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 24.2.1983 tarihli 2802 s. Hakimler ve Savcılar Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 4.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
5 maddede değişiklik,

•	 11.12.2010 tarihli 6087 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•	 30.3.2011 tarihli 6216 s. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar-
gılama Usulleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 11.11.1983 tarihli 2954 s. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 15.2.2011 tarihli 6112 s. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik, 
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 11.4.1928 tarihli 1219 s. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 4.7.1934 tarihli 2559 s. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa ilişkin 
7 maddede değişiklik,

•	 8.6.1949 tarihli 5434 s. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.2.1954 tarihli 6245 s. Harcırah Kanununa ilişkin 8 maddede 
değişiklik,

•	 21.2.1963 tarihli 210 s. Değerli Kağıtlar Kanununa ilişkin 1 
madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 1 
madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 8.9.1971 tarihli 1481 s. Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 11.9.1981 tarihli 2521 s. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik,
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•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 10 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 22.9.1983 tarihli 2893 s. Türk Bayrağı Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 6.10.1983 tarihli 2911 s. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
16 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 28.5.1988 tarihli 3466 s. Uzman Jandarma Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 4.1.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 10.6.2004 tarihli 5188 s. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanuna ilişkin 15 maddede değişiklik,

•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 6 maddede değişiklik,

•	 29.5.2009 tarihli 5901 s. Türk Vatandaşlığı Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 11.6.2010 tarihli 5996 s. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.7.1953 tarihli 6132 s. At Yarışları Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 7.5.1987 tarihli 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

34

•	 25.4.2006 tarihli 5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 4.4.1988 tarihli 320 s. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK’da 1 maddede değişiklik,

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
ması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet 
Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararnamede 1 maddede değişiklik,

•	 22.1.1990 tarihli 399 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 s. KHK’nın Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK’da 2 maddede değişiklik,

(XV) 681 sayılı Olağanüstü hal kapsamında Milli Savunma ile ilgili bazı 
düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname (İlişkili 
kanun: 01.02.2018/7073 Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 06.01.2017/29940) 
(Bu KHK ile 14 kanunda 110 madde değiştirilmiş 37 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır):

•	 4.1.1961 tarihli 211 s. TSK İç Hizmet Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik, 5 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 5.1.1961 tarihli 237 s. Taşıt Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 23.2.1961 tarihli 257 s. Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 51 
maddede değişiklik, 15 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 28.2.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 30.5.1985 tarihli 3212 s. Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal 
ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim 
Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanuna ilişkin 9 maddede 
değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 18.3.1986 tarihli 3269 s. Uzman Erbaş Kanununa ilişkin 7 
maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 13.6.2001 tarihli 4678 s. TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli 
Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede deği-
şiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 21.4.2005 tarihli 5335 s. Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 15 maddede değişiklik,

•	 21.11.2007 tarihli 5715 s. TSK Hasta Besleme Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 31.01.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 12 
maddede değişiklik, 7 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 09.11.2016 tarihli 6756 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirlerin 
Alınması ve MSÜ Kurulması ile 669 sayılı Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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(XVI). 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (Yetki kanunu: 31.01.2018/7068 Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 
23.01.2017/29957) (Bu KHK ile 5 kanunda toplam 4 madde değiştirilmiş, 11 
madde yürürlükten kaldırılmıştır):

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 14.02.1985 tarihli 3152 s. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 25.6.2001 tarihli 4688 s. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 04.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin 10 
madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 10.6.1949 tarihli 5442 s. İl İdaresi Kanununa ilişkin 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.

(XVII). 683 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7085 
Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 23.01.2017/29957):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(XVIII). 684 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7074 
Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 23.01.2017/29957)(Bu KHK ile 9 kanunda 
toplam 15 madde değiştirilmiş, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır):

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 04.01.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 17.7.2004 tarihli 5233 s. Terör ve Terörle Mücadeleden Dönen 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 19.10.2005 tarihli 5411 s. Bankacılık Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,
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•	 06.12.2012 tarihli 6362 s. Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 07.11.2013 tarihli 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 19.8.2016 tarihli 6741 s. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin 667 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 08.11.2016 tarihli 6755 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler ile 668 s. Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme 
Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

(XIX). 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7075 
Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 23.01.2017/29957):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(XX). 686 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7086 Kabul tarihi: 
02.01.2017 R.G.: 07.02.2017/29972): 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(XXI). 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7076 
Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 09.02.2017/29974) (Bu KHK ile 7 kanun ve 1 
KHK’da toplam 13 madde değiştirilmiş, 6 madde yürürlükten kaldırılmıştır):

•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 25.8.1999 tarihli 4447 s. İşsizlik Sigortası Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,
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•	 19.10.2005 tarihli 5411 s. Bankacılık Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 08.02.2007 tarihli 5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanu-
nuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 15.02.2011 tarihli 6112 s. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 26.4.1961 tarihli 298 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kütükleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.

(XXII). 688 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 07.02.2018/7087 
Kabul tarihi: 20.03.2017 R.G.: 29.03.2017/30022): 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(XXIII). 689 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 07.02.2018/7088 
Kabul tarihi: 17.04.2017 R.G.: 29.04.2017/30052) (Bu KHK ile 2 KHK’da 
toplam 4 madde değiştirilmiştir.):

•	 15.8.2016 tarihli 670 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 03.10.2016 tarihli 675 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,
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(XXIV). 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7077 
Kabul tarihi: 17.04.2017 R.G.: 29.04.2017/30052) (Bu KHK ile 31 kanun ve 3 
KHK’da toplam 97 madde değiştirilmiş, 9 madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

•	 06.01.1982 tarihli 2576 s. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah-
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hak-
kında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 04.02.1983 tarihli 2797 s. Yargıtay Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 26.9.2004 tarihli 5235 s. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 25.4.2006 tarihli 5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 11.12.2010 tarihli 6087 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 04.4.2013 tarihli 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 21.3.2007 tarihli 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 31.01.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 22.01.2015 tarihli 6586 s. Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurul-
masına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 09.11.2016 tarihli 6756 s.OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması ve MSÜ Kurulması ile 669 s. Bazı Kanunlarda Değişiklik 
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Yapılmasına Dair KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hak-
kında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.6.1949 tarihli 5442 s. İl İdaresi Kanununa ilişkin 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.12.1981 tarihli 2565 s. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 09.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 11.6.2010 tarihli 5996 s. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin 667 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.3.1924 tarihli 442 s.Köy Kanununa ilişkin 4 maddede deği-
şiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 08.6.1949 tarihli 5434 s. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 29.8.1977 tarihli 2108 s. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 
Yasasına ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 21.4.2005 tarihli 5335 s. Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 18 maddede değişiklik, 2 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,
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•	 02.01.2017 tarihli 685 s. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Kurulması Hakkında KHK’ya ilişkin 8 maddede değişiklik,

•	 15.02.2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuru-
luş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna ilişkin 16 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 23.5.1928 tarihli 1322 s. Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti 
Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanuna ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 04.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 06.12.2012 tarihli 6362 s. Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 20.6.2013 tarihli 6439 s. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat 
Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları 
Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin 667 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik,

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Perso-
nel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memu-
riyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 maddede 
değişiklik,
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(XXV). 691 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 31.01.2018/7069 
Kabul tarihi: 05.06.2017 R.G.: 22.06.2017/30104) ( Bu KHK ile 10 kanun ve 1 
KHK’da toplam 15 madde değiştirilmiş, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır): 

•	 22.4.1925 tarihli 657 s. Harita Genel Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 22.5.1930 tarihli 1632 s. Askeri Ceza Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 18.01.1972 tarihli 1512 s. Noterlik Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 13.01.2011 tarihli 6102 s. Türk Ticaret Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 07.6.2012 tarihli 6325 s. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 03.11.2016 tarihli 6754 s. Bilirkişilik Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 02.01.2017 tarihli 685 s. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Kurulması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,
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(XXVI). 692 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 07.02.2018/7089 
Kabul tarihi: 05.06.2017 R.G.: 14.07.2017/30124): 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(XXVII). 693 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 07.02.2018/7090 
Kabul tarihi: 15.08.2017 R.G.: 25.08.2017/30165): 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(XXVIII). 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7078 
Kabul tarihi: 15.08.2017 R.G.: 25.08.2017/30165) (Bu KHK ile 58 kanun ve 
6 KHK’da 308 madde değiştirilmiş, 31 madde ve 3 kanun (357 s., 1600 s., 
1602 s. kanunlar) yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıntıları aşağıda belirtilen 
kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 38.784 kadro ihdas edilmiş, Aksaray/
Sultanhanı ilçesi kurulmuş ve Yeşiltömek Köyü bağlanmış, Artvin/Kemalpaşa 
ilçesine 12 köy bağlanmıştır.):

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 16.6.1927 tarihli 1076 s. Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memur-
lar Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 11.4.1928 tarihli 1219 s. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 09.6.1930 tarihli 1700 s. Dahiliye Memurları Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 09.6.1932 tarihli 2004 s. İcra ve İflas Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 12.6.1933 tarihli 2313 s. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,
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•	 04.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin 8 
maddede değişiklik,

•	 29.6.1938 tarihli 3533 s. Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle 
İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Dev-
lete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler 
Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 24.3.1950 tarihli 5661 s. Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve 
Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanuna ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 31.8.1956 tarihli 6831 s. Orman Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 29.4.1959 tarihli 7258 s. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında 
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 8 
maddede değişiklik,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 10 
maddede değişiklik,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB.lığı Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 9 maddede değişiklik,

•	 11.9.1981 tarihli 2521 s. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 04.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 18.12.1981 tarihli 2565 s. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 14.4.1982 tarihli 2659 s. Adli Tıp Kurumu Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,
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•	 24.02.1983 tarihli 2802 s. Hakimler ve Savcılar Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 10 maddede değişiklik,

•	 18.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 01.11.1983 tarihli 2937 s. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı Kanununa ilişkin 29 maddede değişiklik, 5 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 29.3.1984 tarihli 2992 s. Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 
ilişkin 4 maddede değişiklik, 1 

•	 25.10.1984 tarihli 3065 s. Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 07.11.1985 tarihli 3238 s. Savunma Sanayii Müsteşarlığının 
Kurulması ve 11Temmuz 1939 tarihli 3670 sayılı Milli Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 tarihli 
3065 s. Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 07.5.1987 tarihli 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 26.10.1994 tarihli 4045 s. Güvenlik Soruşturması, Bazı Neden-
lerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine 
Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 numaralı 
Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 
1 maddesinde değişiklik,

•	 11.5.2000 tarihli 4566 s. Harp Okulları Kanununa ilişkin 32 
maddede değişiklik, 10 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 11.4.2002 tarihli 4752 s. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanu-
nuna ilişkin 37 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 06.6.2002 tarihli 4760 s. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.5.2004 tarihli 5174 s. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 29.6.2004 tarihli 5202 s. Savunma Sanayii Güvenliği Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 26.9.2004 tarihli 5235 s. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 26.9.2004 tarihli 5237 s. Türk Ceza Kanununa ilişkin 8 maddede 
değişiklik,

•	 04.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
12 maddede değişiklik,

•	 13.12.2004 tarihli 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 23.3.2005 tarihli 5320 s. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürür-
lük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 24.5.2007 tarihli 5668 s. TSK Besleme Kanununa ilişkin 11 
maddede değişiklik,

•	 11.12.2010 tarihli 6087 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 12.01.2011 tarihli 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.01.2011 tarihli 6102 s. Türk Ticaret Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik,

•	 10.3.2011 tarihli 6191 s. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa ilişkin 
5 maddede değişiklik,

•	 31.01.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 04.4.2013 tarihli 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununa ilişkin 9 maddede değişiklik,

•	 22.01.2015 tarihli 6586 s. Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurul-
masına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 03.11.2016 tarihli 6754 s. Bilirkişilik Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 09.11.2016 tarihli 6756 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması ve MSÜ Kurulması ile 669 s. Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Perso-
nel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memu-
riyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 3 maddede 
değişiklik,

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB’ nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 11.10.2011 tarihli 663 s. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 20 maddede 
değişiklik, 8 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.10.2016 tarihli 678 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 02.01.2017 tarihli 685 s. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Kurulması Hakkında KHK’ya ilişkin 7 maddede değişiklik,

•	 Aksaray ilinde Sultanhanı adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye 
kurulmuş,

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü KHK’ya Ekli 
(10) s. listede yer alan aşağıdaki kurum ve kuruluşlara ait 
ihdas edilen kadrolar eklenmiştir,

Emniyet Genel Müdürlüğü-Merkez 3.004
Emniyet Genel Müdürlüğü-Taşra 29.008
Adalet Bakanlığı-Merkez 5
Adalet Bakanlığı-Taşra 4.000
Adalet Bakanlığı-Taşra 2.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu-Merkez 100
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. 
Müdürlüğü-Taşra

177

İçişleri Bakanlığı-Taşra 236
Maliye Bakanlığı-Taşra 36
Milli Eğitim Bakanlığı-Taşra 38
Sağlık Bakanlığı-Taşra 62
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Taşra 34
Gençlik ve Spor Bakanlığı-Taşra 26
Diyanet İşleri Başkanlığı-Taşra 28
Tapu ve Kadastro Gn. Md.-Taşra 28
Emniyet Genel Müdürlüğü-Taşra 2
TOPLAM 38.784
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Aksaray İli Sultanhanı İlçesine Bağlanan Köy
S.No Birim Adı İlçesi
1 Yeşiltömek Köyü Merkez
Artvin İli Kemalpaşa İlçesine Bağlanan Köyler
S.No Birim Adı İlçesi
1 Akdere Hopa
2 Çamurlu Hopa
3 Dereiçi Hopa
4 Gümüşdere Hopa
5 Karaosmaniye Hopa
6 Kayaköy Hopa
7 Kazimiye Hopa
8 Köprücü Hopa
9 Liman Hopa
10 Osmaniye Hopa
11 Sarp Hopa
12 Üçkardeş Hopa

•	 22.5.1930 tarihli 1632 s. Askeri Ceza Kanununa ilişkin 1 
madde (Madde 39) yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanunu yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 27.6.1972 tarihli 1600 s. Askeri Yargıtay Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 04.7.1972 tarihli 1602 s. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 16.5.2001 tarihli 4675 s. İnfaz Hakimliği Kanunu 1 madde 
(Madde 6/6 “ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin 
bulunması halinde (2) numaralı daireye” ibaresi) yürürlükten 
kaldırılmıştır,
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(XXIX). 695 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 08.02.2018/7092 
Kabul tarihi: 20.11.2017 R.G.: 24.12.2017/30280): 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(XXX). 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7079, 
Kabul tarihi: 20.11.2017, R.G.: 24.12.2017/30280) (Bu KHK ile 52 kanun ve 7 
KHK’nın 233 maddesi değiştirilmiş, 49 maddesi yürürlükten kaldırılmış, 129 
kadro ihdas edilmiş, 5 kadro iptal edilmiş, Milli Savunma Üniversitesi’nde 
istihdam edilmek üzere 1.000 memur kadrosuna atama yapılma yetkisi 
verilmiştir):

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 11.4.1928 tarihli 1219 s. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 7 maddede değişiklik,

•	 11.01.1954 tarihli 6219 s. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununa ilişkin 7 maddede değişiklik, 8 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 15.5.1959 tarihli 7269 s. Umumi Hayata Müessir Afetler Dola-
yısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 22.6.1965 tarihli 633 s. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 
3 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 11 
maddede değişiklik,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB.lığı Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 9 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,
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•	 06.01.1982 tarihli 2575 s. Danıştay Kanununa ilişkin 5 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 28.02.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 09.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 04.02.1983 tarihli 2797 s. Yargıtay Kanununa ilişkin 5 maddede 
değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 24.02.1983 tarihli 2802 s. Hakimler ve Savcılar Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 01.11.1983 tarihli 2937 s. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 29.3.1984 tarihli 2992 s. Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 28.02.1985 tarihli 3160 s. Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hiz-
metleri Tazminat Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 07.11.1985 tarihli 3238 s. Savunma Sanayii Müsteşarlığının 
Kurulması ve 11 Temmuz 1939 tarihli 3670 s. Milli Piyango Teş-
kiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 25 Ekim 1984 tarihli 3065 
s. Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 12 maddede değişiklik, 5 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 18.3.1986 tarihli 3269 s. Uzman Erbaş Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik,

•	 17.6.1987 tarihli 3388 s. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,
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•	 28.5.1988 tarihli 3466 s. Uzman Jandarma Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.4.2001 tarihli 4634 s. Şeker Kanununa ilişkin 29 maddede 
değişiklik, 9 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 13.6.2001 tarihli 4678 s. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam 
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 03.01.2002 tarihli 4733 s. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı “Tütün, 
Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair 
Kanun” olarak değiştirilmiş, 43 maddede değişiklik, 14 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.01.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 28.3.2002 tarihli 4749 s. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 29.7.2002 tarihli 4769 s. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Per-
soneli Eğitim Merkezleri Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 16.4.2003 tarihli 4848 s. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 29.01.2004 tarihli 5084 s. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 29.6.2004 tarihli 5201 s. Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühim-
mat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 26.9.2004 tarihli 5235 s. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 04.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
11 maddede değişiklik,
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•	 13.12.2004 tarihli 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 08.02.2007 tarihli 5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 04.4.2007 tarihli 5620 s. Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında 
Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel 
Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 24.5.2007 tarihli 5668 s. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.01.2011 tarihli 6102 s. Türk Ticaret Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 10.3.2011 tarihli 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 02.7.2012 tarihli 6352 s. Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın 
Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.10.2012 tarihli 6356 s. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 31.01.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik,

•	 09.5.2013 tarihli 6475 s. Posta Hizmetleri Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik,

•	 19.8.2016 tarihli 6741 s. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.nin 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 08.11.2016 tarihli 6755 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler ile 668 s. Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme 
Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 09.11.2016 tarihli 6756 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması ve MSÜ Kurulması ile 669 s. Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair KHK’nın Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 08.6.1984 tarihli 233 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Perso-
nel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memu-
riyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 6 maddede 
değişiklik, 

•	 03.6.2011 tarihli 633 s. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 03.6.2011 tarihli 639 s. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB.lığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında KHK’ya ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 11.10.2011 tarihli 663 s. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 3 maddede 
değişiklik,
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•	 15.8.2017 tarihli 694 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 14.10.1999 tarihli 4456 s. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.nin 
Kuruluşu Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 16.11.2000 tarihli 4604 s. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
KHK Eki (I) sayılı cetvel bölümüne eklenen 

İhdas Edilen Kadrolar
Diyanet İşleri Başkanlığı-Merkez 2 (Bşk. Yardımcısı)
Danıştay-Merkez 16 (Üye-meslek mensubu)
Yargıtay-Merkez 100 (Üye-meslek mensubu)
Adalet Bakanlığı-Merkez 5 (İnsan Hakları Dairesi 

Bşk.:1 Daire Bşk.:4)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Mrk. 6 (Daire Bşk)
TOPLAM 129
İptal Edilen Kadro
Adalet Bakanlığı-Merkez 5 (İHD Bşk:1 Daire Bşk.:4)
TOPLAM 5

(XXXI). 697 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 13.02.2018/7098, 
Kabul tarihi: 08.01.2018, R.G.: 12.01.2018/30299): 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.
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(XXXII). 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 31.10.2018/7150, 
Kabul tarihi: 04.06.2018, R.G.: 08.07.2018/30472): 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(c). 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılında Yayımlanan Kanun Hükmünde 
Kararnameler:

(I). 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 18.10.2016/6749 Kabul tarihi: 
22.07.2016 R.G.: 23.07.2016/29779):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararnameyle, 20/07/2016 tarihli 2016/9064 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülke genelinde ilan edilen olağanüstü 
hal kapsamında, 

•	 Darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması 
zorunlu olan ivedi önlemler sıralanmakta,

•	 Bunlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname aşağıdaki bölümlerden 
oluşmaktadır;

•	 Birinci Bölüm: Amaç ve kapsam 

•	 İkinci Bölüm: OHAL Uygulamasına İlişkin Tedbirler 

•	 Yürürlük 

•	 Yürütme 

•	 EKLER 

İçeriği

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. 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

57

BİRİNCİ BÖLÜM – 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 İlişkin 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 35 özel sağlık kurum ve kuruluşları, 

b) Ekli (II) sayılı listede yer alan 934 özel öğretim kurum ve kuru-
luşları ile 109 özel öğrenci yurdu ve pansiyonları,

c) Ekli (III) sayılı listede yer alan 104 vakıf ve 1106 dernek, 18 
federasyon, 4 konfederasyon,

ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan 15 vakıf yükseköğretim kurumu, 

d) Ekli (V) sayılı listede yer alan 19 sendika, federasyon ve konfe-
derasyon kapatılmıştır. 

Yargı Mensupları ile Bu Meslekten Sayılanlara İlişkin 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 Başkanı-
nın başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından 
belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte 
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kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir. 
Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve hususi damgalı pasaport-
ları 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. 

Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri 

MADDE 6 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun 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 yapıl-
maksızın 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 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, 
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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 anla-
şılması hâlinde, görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçe-
siyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce, taraflar bu 
hususta uyarılır. Tutuklu hakkında, tutanak tutulması hâlinde, Cumhu-
riyet savcısının istemiyle tutuklunun avukatlarıyla görüşmesi sulh ceza 
hâkimliğince yasaklanabilir. Yasaklama kararı, tutuklu ile yeni bir avukat 
görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. Baro tara-
fından 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 dere-
ceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı 
tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılı-
ğının 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 ifade-
sine 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 bulun-
ması halinde müdafilik görevini üstlenmekten yasaklanabilir. Cumhu-
riyet 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. 
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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. 

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. 

Bu KHK ile ekli (1) sayılı listedeki 35 sağlık kuruluşu; ekli (2) 
sayılı listedeki 934 eğitim kurumu, 109 öğrenci yurdu; ekli (3) 
sayılı listedeki 104 vakıf, 1106 dernek, 18 federasyon, 4 konfe-
derasyon, (4) sayılı listedeki 15 özel üniversite; (5) sayılı liste-

deki 19 sendika kapatılmıştır.

(II). 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı 
Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (İlişkili kanun: 08.11.2016/6755 Kabul tarihi: 25.07.2016 R.G.: 
27.07.2016/29783 (2 nci Mükerrer)):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararnameyle;

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinin demokratik sisteme karşı kalkışma 
içine giren yasadışı unsurlardan hızlı bir biçimde temizlenmesi 
sağlanmakta, 
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•	 FETÖ/PDY terör örgütünün yazılı ve görsel medya araçları-
nın örgüt amaçları doğrultusunda yürüttüğü yıkıcı faaliyetler 
engellenmekte, 

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının 
İçişleri Bakanlığıyla bağlarının daha güçlü bir şekilde kurulması 
için hükümler getirilmekte,

•	 Olağanüstü hal süresince yürütülecek soruşturma ve kovuştur-
maların etkinliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınmaktadır.

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname aşağıdaki bölümlerden 
oluşmaktadır;

•	 Birinci Bölüm: Amaç ve Kapsam 

•	 İkinci Bölüm: OHAL Kapsamında Alınan Tedbirler 

•	 Üçüncü Bölüm: Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanu-
nunda Yapılan Değişiklikler 

•	 Dördüncü Bölüm: Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda 
Yapılan Değişiklikler 

•	 Beşinci Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler 

•	 Yürürlük 

•	 Yürütme 

•	 EKLER 

İçeriği

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması ile bazı kurum ve 
kuruluşlara dair düzenleme yapılması; 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 25/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM – 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, darbe teşebbüsü ve terörle 
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mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasla-
rın belirlenmesi ve bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması 
amaçlanmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM – Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler

MADDE 2 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fet-
hullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan;

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan 1684 asker Türk Silahlı Kuvvet-
lerinden çıkarılmıştır. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine 
göre işlem tesis edilmiştir.

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan 3 haber ajansı, 23 özel radyo ve 
16 televizyon kuruluşu kapatılmıştır.

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan 45 gazete ve 15 dergi ile 29 yayınevi 
ve dağıtım kanalı kapatılmıştır.

Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri

MADDE 3 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun 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) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tara-
fından da yakalama emri düzenlenebilir. Hâkim veya Cumhuriyet savcısı 
tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan şüpheli hakkında 
verilen gözaltı süresi otuz günü geçemez. 

b) Hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak 
amacıyla yurtiçinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle 
Cumhuriyet savcılığı tarafından kendisine ulaşılamayan şüpheliye de 
kaçak denir. Bu kişiler hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 247 nci ve 248 inci maddelerinin ikinci fık-
raları uygulanmaz. 

c) Tutukluluk kararına itiraz edilen sulh ceza hâkimliği veya mahkeme, 
itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok on gün 
içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 
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ç) Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun ince-
lenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanır. 

d) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde ve 
kamuya açık olmayan kapalı alanlarda Cumhuriyet savcısının yazılı 
emriyle arama yapılabilir. 

e) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı 
yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan 
bir kişi bulundurulur. 

f ) Askerî mahallerde hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet 
savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama 
ve elkoyma yapılabilir. 

g) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtları 
adli kolluk görevlileri tarafından da incelenebilir. 

ğ) Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Kanunun 45 inci ve 46 ncı mad-
delerine göre tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektup ve 
belgelere, bu kimselerin nezdinde bulunsa bile elkonulabilir. 

h) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde 
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren 
on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. 

ı) 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesi uyarınca yapılacak elkoy-
maya, maddenin birinci fıkrasında belirtilen rapor alınmadan, sulh ceza 
hâkimliğince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısı da elkoymaya karar verebilir. Hâkim kararı olmaksızın 
yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. 
Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde 
elkoyma kendiliğinden kalkar. 

i) Avukat bürolarında hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet 
savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama 
ve elkoyma yapılabilir. Arama ve elkoyma işlemi sırasında baro başkanı 
veya onu temsil eden bir avukat hazır bulundurulur; ancak, 5271 sayılı 
Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanmaz. 
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j) 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca bilgisayarlarda, 
bilgisayar programlarında ve kütüklerinde yapılacak arama, kopya-
lama ve elkoyma işlemlerine, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilir. Bu karar, beş gün 
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan 
itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. 
Kopyalama ve yedekleme işleminin uzun sürecek olması halinde bu araç 
ve gereçlere elkonulabilir. İşlemlerin tamamlanması üzerine elkonulan 
cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. 

k) 5271 sayılı Kanunun 135 inci, 139 uncu ve 140 ıncı maddeleri 
uyarınca yapılacak olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, 
gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine 
hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı 
tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı, kararını beş gün içinde 
görevli hâkimin onayına sunar. Hâkim, kararını beş gün içinde açıklar; 
aksi halde tedbirler kendiliğinden kalkar. 

l) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma 
yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet 
savcısının kararıyla kısıtlanabilir. 

m) Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı Cumhuriyet 
savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında 
ifade alınamaz. 

n) Yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcısı bir soruşturma 
işlemine gerek görmesi halinde soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza 
hâkiminden de karar alabilir. 

o) Cumhuriyet başsavcılıkları, soruşturmanın gerekli kılması halinde 
yargı çevresi içindeki mülki idare amirliklerinden bina, araç, gereç ve 
personel talebinde bulunabilir. 

ö) Bu maddede sayılan suçlarla ilgili olarak, alınan bilgilerin doğrulu-
ğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, tutuklu veya 
hükümlüler yetkili Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh ceza hâkimliğinin 
kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler.
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Bu kanun hükmünde kararnameyle 9 kanun ve 2 kanun hük-
münde kararnamenin toplam 54 maddesi değiştirilmiş, 22 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu KHK ile ekli (1) sayılı 
listedeki 1684 asker TSK’da ihraç edilmiş, ekli (2) sayılı listedeki 

3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo; ekli (3) sayılı listedeki 
45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatılmıştır.

(III). 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli 
Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 09.11.2016/6756 Kabul 
tarihi: 25.07.2016 R.G.: 31.07.2016/29787): 

Özeti 

Bu kanun hükmünde kararnameyle; 

•	 Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör 
örgütüyle aidiyet, iltisak ve irtibatı belirlenen TSK ve Jandarma 
personelinin TSK ve Jandarma teşkilatından çıkarılmasına ilişkin 
hususlar düzenlenmekte, 

•	 Olağanüstü hal kapsamındaki soruşturmaların başlatılmasında 
süre şartı aranmaması ve olağanüstü hal süresince iflas erteleme 
talebinde bulunulmaması hükmü getirilmekte,

•	 Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla 
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi 
kurulmakta; 

•	 Milli Savunma Bakanlığı sivilleşme doğrultusunda yeniden 
yapılandırılmakta, 

•	 Yüksek Askeri Şûranın yapısı değiştirilmekte,

•	 Kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlanmakta,

•	 Askeri yargı ile askeri hâkimlerin disiplin işlemlerine ilişkin düzen-
lemeler yapılmakta,

•	 Harp akademileri ile askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları 
kapatılmakta,
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•	 Askeri okullardan ayrılan öğrencilerden alınan tazminatlardan 
vazgeçilmekte,

•	 Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve asker hastaneleri Sağlık Bakan-
lığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmekte,

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil 
Güvenlik Akademisinin kurulmaktadır.

Bu kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıda belirtilen bölümler 
yer almaktadır; 

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam ve Tedbirler 

•	 Madde 1 – Amaç ve kapsam 

•	 Madde 2 – Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma personeline 
ilişkin tedbirler 

•	 Madde 3 – Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler 

•	 Madde 4 – İflas erteleme 

İkinci Bölüm: Milli Savunma Üniversitesi 

•	 Madde 5 – Kuruluş 

•	 Madde 6 – Enstitüler 

•	 Madde 7 – Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 

•	 Madde 8 – Öğretim elemanlarının hakları 

Üçüncü Bölüm: Milli Savunma Bakanlığına İlişkin Değişiklikler 

Dördüncü Bölüm: Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hasta-
nelerinin Devri 

•	 Madde 106 – Devredilecek kurumlar 

•	 Madde 107 – Devredilecek personel 

•	 Madde 108 – Öğrencilerin nakli 

•	 Madde 109 – Yürürlükten kaldırılan hükümler

Beşinci Bölüm: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Er ve 
Erbaşlar 
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•	 Madde 114 – Yürürlük 

•	 Madde 115 – Yürütme 

Birinci bölümde; milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen 
FETÖ/PDY terör örgütüyle aidiyet, iltisak ve irtibatı belirlenen TSK ve 
Jandarma personelinin TSK’dan ve Jandarma teşkilatından çıkartılmasına 
ilişkin hususlar ile OHAL kapsamındaki soruşturmaların başlatılmasında 
süre şartının aranmaması ve OHAL süresince iflas erteleme talebinde 
bulunulmaması düzenlenmektedir. 

İkinci bölümde; Milli Savunma Üniversitesi düzenlenmektedir. 

Üçüncü bölümde; Milli Savunma Bakanlığının yeniden yapılandı-
rılması amaçlanmaktadır. 

Dördüncü bölümde; GATA ve asker hastanelerinin Sağlık Bakan-
lığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devrine ilişkin hususlar 
düzenlenmektedir. 

Beşinci bölümde; Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

İçeriği 

BİRİNCİ BÖLÜM – 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, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele 
çerçevesinde zaruri olan tedbirlerin alınması ve Milli Savunma Üniversite-
sinin kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Personeline İlişkin Tedbirler 

MADDE 2 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen 
Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı 
belirlenen ve ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan 193 asker Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden, ekli (3) sayılı listede yer alan 1.196 kişi ise Jandarma 
Genel Komutanlığı teşkilatından çıkarılmıştır. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM – Milli Savunma Üniversitesi 

MADDE 5 – (1) Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma 
Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

(2) Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 

a) Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla 
yeni kurulan Enstitülerden, 

b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından, 

c) Astsubay meslek yüksekokullarından oluşur. 

(3) Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve 
Başbakanın uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilir. Ayrıca rektöre görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı dördü 
geçmemek üzere Milli Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları 
atanır. 

Enstitüler

MADDE 6 – (1) Enstitü müdürleri Milli Savunma Bakanı tarafından 
atanır. 

(2) Enstitülerin altındaki gerekli akademik birimler, rektörün teklifi 
üzerine Milli Savunma Bakanlığınca oluşturulur. 

(3) Enstitülere giriş şartları ile enstitülerin kurulması, işleyişi ve diğer 
hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları

MADDE 7 – (1) Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları, 
Üniversite bünyesinde ve denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet 
gösterirler. İş ve işlemleri Üniversite rektörlüğü tarafından yürütülür. 

(2) Özel kanunlarının bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı 
hükümleri uygulanmaz.
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Bu kanun hükmünde kararnameyle 18 kanundan; 15 kanunun 
toplam 132 maddesi değiştirilmiş ve 34 maddesi yürürlükten 

kaldırılmış, 3 kanun ise yürürlükten kaldırılmıştır. Bu KHK ile 
ekli (1) sayılı listedeki 125 subay; (2) sayılı listedeki 68 astsubay 
TSK’dan; (3) sayılı listedeki 1196 kişi Jandarma Genel Komu-

tanlığı Teşkilatından ihraç edilmiş; (I) sayılı cetveldeki 184 
kadro Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine ihdas edilmiştir.

(IV). 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 08.02.2018/7091 
Kabul tarihi: 15.08.2016 R.G.: 17.08.2016/29804): 

Özeti

Bu kanun hükmünde kararnameyle;

•	 Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör 
Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan kamu 
çalışanları kamu görevlerinden, asker kişiler Türk Silahlı Kuvvet-
lerinden, Sahil Güvenlik personeli Sahil Güvenlik Komutanlığı 
teşkilatından, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli Emniyet 
Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılmakta, 

•	 İhraç edilen kamu personelinin gemi adamlığı belgeleri iptal 
edilmekte, 

•	 İnceleme ve soruşturmalarda, soruşturmaya konu kişiler ile bun-
ların eş ve çocuklarına dair telekomünikasyon yoluyla iletişimin 
tespiti dâhil olmak üzere kişisel verilerin, müşteri sırrına ilişkin 
bilgi ve veriler hariç olmak kaydıyla, soruşturmaları yürüten yet-
kili kurul, komisyon ve mercilere verilmesi hükmü getirilmekte, 

•	 Kamu personeli ve bunların eş ve çocuklarına ait olup Asya Katılım 
Bankası A.Ş.’de bulunan veya bu Bankayla ilgili olarak TMSF, 
BDDK ve MASAK’ta bulunan her türlü bilginin, müşteri sırrına 
ilişkin sınırlamalar uygulanmaksızın, personelin çalıştığı kamu 
kurum ve kuruluşuna verilmesi istisnası yasalaşmakta, 

•	 Kamu görevinden çıkarılanların, uhdelerinde taşımış oldukları 
büyükelçi, vali gibi unvanlar ile yüksek mahkeme başkan ve 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

70

üyeliği, müsteşar, kaymakam, hâkim, savcı ve benzeri meslek 
adlarını ve sıfatlarını kullanamamaları ve ilgili haklardan yarar-
lanamamaları hükmü getirilmekte, 

•	 Kapatılan kurum ve kuruluşların devrine ve bunların hak, alacak, 
yükümlülük ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerde, tespit işlemi 
yapmak, kapsamı belirlemek, borçları ödemek, alacaklara ilişkin 
işlemleri yürütmek, sulh işlemlerini yapmak gibi hususlarda 
ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
yetki verilmekte, 

•	 Kapatılan kurum ve kuruluşların bağlı oldukları şirketlerin faa-
liyetleri sonlandırılarak ticaret sicili kayıtları terkin edilmekte, 

•	 Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşlarının taşınmazları üze-
rindeki eğitim tesislerinin kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz, 
özel sektöre bedeli karşılığında tahsis edilebilmesi sağlanmaktadır.

Kararnamenin içeriğinde şunlar yer almaktadır; 

•	 Madde 1 – Amaç ve kapsam 

•	 Madde 2 – Kamu personeline ilişkin tedbirler 

•	 Madde 3 – Kişisel verilerin paylaşımı 

•	 Madde 4 – Bazı unvanların kullanımı 

•	 Madde 5 – Devir işlemlerine ilişkin tedbirler 

•	 Madde 6 – 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı 

•	 Madde 7 – Mali suçlara ilişkin tedbirler 

•	 Madde 8 – Yeniden ifade alınması 

•	 Madde 9 – Tazminat ödenmesi 

•	 Madde 10 – Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler 

•	 Madde 11 – Yürürlük 

•	 Madde 12 – Yürütme 
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İçeriği 

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, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele 
çerçevesinde gerekli bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. 

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler 

MADDE 2 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fet-
hullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan; 

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan 196 kişi kamu görevinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan 112 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden, 

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan 24 kişi Sahil Güvenlik Komutan-
lığı teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan 2.360 kişi Emniyet Genel Müdür-
lüğü teşkilatından başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. 
Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca 
özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Bazı Unvanların Kullanımı 

MADDE 4 – (1) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 
üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, 
uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek 
mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hâkim, savcı, kaymakam ve benzeri 
meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek 
adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. 

Yeniden İfade Alınması 

MADDE 8 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci 
Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar bakımından, şüphelinin aynı 
olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında 
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bu işlem, olağanüstü halin devamı süresince, Cumhuriyet savcısı veya 
Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine kolluk tarafından yapılabilir. 

Bu kanun hükmünde kararnameyle 3 kanun hükmünde karar-
namede toplam 18 madde değiştirilmiş, 1 madde yürürlükten 

kaldırılmıştır. Bu KHK ile ekli (1) sayılı listedeki 196 kişi kamu 
görevinden; ekli (2) sayılı listedeki 112 kişi TSK’dan; ekli (3) 

sayılı listedeki 24 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından; 
(4) sayılı listedeki 2360 kişi Emniyet Genel Müdürlüğü teşkila-

tından ihraç edilmiştir.

(V). 671 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin 
Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 
09.11.2016/6757 Kabul tarihi: 15.08.2016 R.G.: 17.8.2016/29804): 

Özeti 

Bu kanun hükmünde kararnameyle;

•	 Sivil kaynaktan alınan askeri hâkim adayları atanmaya engel hali 
görülmesi durumunda istifa etmiş sayılmakta, 

•	 Pilot yetiştiren üniversitelerin mezunlarının pilot subay olarak 
istihdam edilebilmesi için hüküm getirilmekte, 

•	 Pilot subayların mecburi hizmet süresi 18 yıla çıkarılmakta, 

•	 Yedek subay okulu öğrencileri ile dış kaynaktan alınan astsubay 
ve subay adaylarına ödenecek harçlıklar düzenlenmekte, 

•	 TSK’dan ayrılan pilot subayların tekrar pilot nasbedilebilmeleri ve 
uçuştan ayrılan subayların yeniden pilotaj eğitimine alınabilmesi 
imkanı getirilmekte,

•	 Milli Savunma Bakanlığının (MSB) görevleri saklı kalmak kay-
dıyla Kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığına bağ-
lılığına ilişkin düzenleme yapılmakta, 

•	 Kuvvet komutanlıklarının savaş halinde de MSB kadro ve kuru-
luşunda yer alması sağlanmakta, 
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•	 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Genel Sekreteri AYİM 
Başkanlar Kurulundan çıkarılmakta, AYİM Başkanlar Kurulu 
tarafından seçilmesi ve dört yıl görev yapma şartı kaldırılmakta, 

•	 Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli personelin 
tazminatları artırılmakta, 

•	 TSK’dan mahkeme veya disiplin kurulu kararıyla çıkarılan pilot-
ların 18 yıllık mecburi hizmet süresini tamamlamadan yeterlik 
belgesini kullanamamaları şartı getirilmekte, 

•	 Hava Harp Okulunun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına diğer 
üniversitelerden öğrenci alınabilmesi imkanı getirilmekte,

•	 Harp okullarında dekan yardımcısının asker olması zorunluluğu 
kaldırılmakta, 

•	 Millî Mayın Faaliyet Merkezi yeniden yapılandırılmakta, 

•	 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatılmakta ve tüm 
görevleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) devre-
dilmekte, BTK’nın özel bilgi ve tecrübe sahibi personel ihtiyacının 
karşılanması amacıyla sözleşmeli personel sayısı artırılmakta, 

•	 TİB Başkanının görevi sonlandırılmakta, TİB bünyesinde görev 
yapan uzman ve diğer personelin BTK kadrolarına atanması 
sağlanmakta, 

•	 Haberleşme alanında ortaya çıkabilecek tehditlere karşı BTK 
tarafından alınacak önlemler, uygulanacak müeyyideler ve Kuruma 
tanınan yetkilerin düzenlenmektedir.

Kararname aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır;

•	 Birinci Bölüm: Türk Silahlı Kuvvetlerine İlişkin Hükümler 

•	 İkinci Bölüm: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna İlişkin 
Hükümler 

•	 Üçüncü Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler 

•	 EKLER
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İçeriği 

MADDE 3 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
14/A maddesi eklenmiştir. 

Dış Kaynaktan Pilot Subay Temini 

MADDE 14/A – En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yük-
sekokullardan pilot olarak mezun olan kadın veya erkeklerden muvaz-
zaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 
müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını 
bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve sınavlarda 
başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan 
pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmetine 
ihtiyaç duyulması halinde, 14 üncü maddede düzenlenen diğer şartları 
sağlamak ve gerekli eğitimleri tamamlamak kaydıyla diğer sınıflarda 
istihdam edilebilirler. Ancak bunlar için 14 üncü maddenin dördüncü 
fıkrasındaki deneme süresi üç yıl olarak uygulanır. Pilotaj eğitiminde 
başarısız olanlar ile deneme süresi içerisinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
ayrılanlardan herhangi bir tazminat alınmaz.

MADDE 7 – 31/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başka-
nının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanlığının 
görevleri saklı kalmak kaydıyla; Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanma-
sında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait 
ilke ve öncelikler ile ana programları tespit eder. 

Bunlardan; 

a) İstihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz, 
Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı 
kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını sağlar. 

b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına göre yürütülür. 

Lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve 
ana programlar ile askeri okullardaki eğitim ve öğretim hizmetlerine 
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ilişkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan Millî Savunma Bakan-
lığına bildirir. 

MADDE 8 – 1324 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genelkurmay Başkanı; orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar 
Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır. 

MADDE 31 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununa 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A 
maddesi eklenmiştir. 

Zararların Tazmini Amacıyla Tedbir Konulması 

MADDE 20/A – Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü 
Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan 
suçlar ve bu Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel 
kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini 
amacıyla, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine 
sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından, şüpheli 
veya sanıklara ait taşınmazların veya kara, deniz ya da hava ulaşım 
araçlarının devir ve temlikini veya bunlarla ilgili hak tesisini önlemek 
ya da tasarruf yetkisini kısıtlamak için şerh düşülmesine karar verilebilir. 

Taşınmazlarla ilgili karar tapu kütüğüne; kara, deniz ve hava ula-
şım araçlarıyla ilgili karar ise bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile 
şerh verilmek suretiyle icra olunur. Kovuşturmaya yer olmadığına dair 
kararın kesinleşmesi halinde veya şerhin konulduğu tarihten itibaren 
bir yıl içinde, şerhin devamı yönünde hukuk mahkemesinden verilmiş 
ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı ibraz edilmediği takdirde şerh 
kendiliğinden terkin edilir. 

MADDE 32 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6 – 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakı-
mından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten 
öldürme suçları (madde 81, 82 ), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da 
beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulu-
nan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
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yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 
102, 103, 104, 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar 
(madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü 
Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan 
suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun; 

a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre 
“iki yıl”,

b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran 
“yarısı” olarak uygulanır. 

MADDE 33 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına 
ait bölümüne Taşra meslek memuru olarak 4.000 hakim ve savcı 
kadrosu eklenmiştir.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 18 kanun ve 1 kanun hük-
münde kararnamenin toplam 84 maddesi değiştirilmiş ve 15 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca Adalet Bakanlığına 
4.000 hakim/savcı kadrosu tahsis edilmiştir.

(VI). 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Persone-line İlişkin Alınan 
Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7080 
Kabul tarihi: 15.08.2016 R.G.: 01.09.2016/29818 (Mükerrer)): 

Özeti 

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 Bugüne kadar yapılan çalışmaların sonucu olarak 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 
Devlet kurumlarından çıkartılması ve buna bağlı olarak tedbirler 
düzenlenmekte,
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•	 Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim ve savcı kadrosu ihdas 
edilmekte,

•	 Denetimli serbestlik ve koşullu salıvermeyle ilgili geçici şartların 
belirlenmesi gibi çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu kanun hükmünde kararnamenin içeriğinde aşağıda belirtilen 
hususlar yer almaktadır;

•	 Madde 1 – Amaç ve kapsam 

•	 Madde 2 – Kamu personeline ilişkin tedbirler 

•	 Madde 3 – Yürürlük 

•	 Madde 4 – Yürütme 

•	 EKLER 

İçeriği 

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 İlişkin 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 42,689 kişi kamu görevinden, 

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan 7669 kişi Emniyet Genel Müdür-
lüğü teşkilatından, 

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan 323 kişi Jandarma Genel Komu-
tanlığı teşkilatından, 

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı 
teşkilatından, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. 
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Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca 
özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

 
Bu KHK ile 4 ayrı listedeki 50,683 kişi kamu görevinden ihraç 

edilmiştir.

(VII). 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7081 Kabul tarihi: 
15.08.2016 R.G.: 01.09.2016/29818 (2. Mükerrer)): 

Özeti 

Bu kanun hükmünde kararname ile; 

•	 Bazı özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları 
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname’nin kapsamı dışına çıkarılmış, 

•	 Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan 
veya birden fazla kez çekilenlere tekrar mesleğe dönme imkanı 
tanınmış, 

•	 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan 
ve üyelerinin yeniden seçilmesi hükmü getirilmiş, 

•	 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu 
tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiş,

•	 Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilmiş 
kişilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 
1/5/2014 tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle 
ödenmesi gereken ikramiyenin ödenmemesi hükmü getirilmiş,

•	 Emekliye ayrılmak isteyen kişilerin emekliye sevk onayı için 
öngörülen bir aylık sürenin olağanüstü hal süresince uygulan-
maması şartı getirilmiş,
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•	 Kamu iştiraklerinde çalışan işçilerden terör örgütleriyle bağlantısı 
nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilenlerin başka kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilememesi kararı alınmış,

•	 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında 
kamu kurum ve kuruluşlarınca görevinden uzaklaştırılan yönetici 
kadrolarında bulunan personelin görevine iadesinin öğrenim 
durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve 
pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilmesi yasalaşmış,

•	 İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, 
risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık 
hizmetlerini yapan kişi ve kurumlar ile işyeri hekimliği ve iş 
güvenliği uzmanı gibi görevleri yürütenlerden terör örgütleriyle 
bağlantılı olduğu tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edilmiş, 

•	 Yargı mensuplarının meslekten çıkarma kararlarına karşı yaptıkları 
itirazlar üzerine verilen kararların Resmi Gazetede yayımlanması 
hükmü getirilmiştir.

Kanun hükmünde kararnamenin içeriğinde yer alan hususlar şunlardır; 

•	 Madde 1 – Kapsamdan çıkarılan özel öğretim kurum ve 
kuruluşları, 

•	 Madde 2 – Yeni atanma, 

•	 Madde 3 – Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, 

•	 Madde 4 – Yurtdışında öğrenim görenler,

•	 Madde 5 – Ödenmeyecek ikramiyeler, 

•	 Madde 6 – Emeklilik onayları 

•	 Madde 7 – Kamu iştiraklerinde işçiler, 

•	 Madde 8 – Görevden uzaklaştırılanların iade usulü, 

•	 Madde 9 – Bazı yetkilerin iptali, 

•	 Madde 10 – Değiştirilen hükümler, 

•	 Madde 11 – Yürürlük, 

•	 Madde 12 – Yürütme 
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•	 EKLER 

İçeriği 

Kapsamdan Çıkarılan Özel Öğretim Kurum ve Kuruluşları

MADDE 1 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan 53 özel okul ve 1 
özel yurt, 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 tari-
hinden 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 iste-
yenler, 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. 

Yurtdışında Öğrenim Görenler 

MADDE 4 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleket-
lere 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 alan 158 kişinin 
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 kapsa-
mındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar. 
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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 hüküm-
ler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunul-
ması 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 Kararna-
menin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Olağanüstü halin” ibaresin-
den 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 erte-
lenmesi 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 bun-
larla irtibatı olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan 
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veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürü-
tülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir 
kararları derhal kaldırılır.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 2 kanun hükmünde karar-
namenin toplam 5 maddesi değiştirilmiştir. Bu KHK ile (1) 

sayılı listedeki 53 özel okul, 1 özel yurt kapatılmış; ekli (2) sayılı 
listedeki 158 kişinin öğrencilikle ilişiği kesilmiştir.

(VIII). 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenle-meler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 10.11.2016/6758 
Kabul tarihi: 15.08.2016 R.G.: 01.09.2016/29818):

Özeti 

Bu kanun hükmünde kararname ile; 

•	 Maarif Vakfı Mütevelli Heyetinin huzur hakkı miktarının Millî 
Eğitim Bakanınca belirlenmesi hükmü getirilmiş,

•	 Bir defaya mahsus olmak üzere dershane ve etüt merkezlerinde 
en az altı yıl çalışmış olanların KPSS şartı aranmaksızın sözlü 
sınavla kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki söz-
leşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanabilmesi şartı getirilmiş, 

•	 Adlî Tıp Kurumu bünyesinde Adlî Bilişim İhtisas Dairesi kurul-
ması ve kadro tahsisi, Kurumun personel teminini kolaylaştırıcı 
önlemler alınmış, 

•	 Yargılamanın hızlandırılması kapsamında mahkemelerin işleyişleri 
ile ilgili bazı tedbirler alınmış, 

•	 Ceza infaz kurumlarının inşası için belli şartlardan muafiyet 
getirilmiş, 

•	 Olağanüstü hal kapsamında kayyum atanan şirketlerde bu göre-
vin ve bu şirketlerin satış ve tasfiyesine ilişkin işlemlerin TMSF 
tarafından yerine getirilmesi yasalaşmış,

•	 Geçici köy korucularına katıldıkları operasyonlar için ödenen 
tazminatlar artırılmış, 
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•	 Kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele 
operasyonlarına katılan Emniyet ve Jandarma personeline verilen 
geçici görev harcırahlarında azami süre sınırı kaldırılmış, 

•	 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini bitiren öğrencilerin, 
subay ve astsubay olabilmeleri için yeterlik sınavından geçirilmesi 
şartı getirilmiş, 

•	 İnsansız hava araçlarının kayıt ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler 
yapılmış, 

•	 Harita Genel Komutanlığına bağlı Coğrafi Veri Merkezi kurulmuş, 

•	 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yeniden 
yapılandırılmıştır.

Bu kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıda belirtilen hususlar 
yer almaktadır; 

•	 Birinci bölüm: Eğitim ile İlgili Düzenlemeler (Madde 1, 2) 

•	 İkinci bölüm: Yargı ile İlgili Düzenlemeler (Madde 3:20) 

•	 Üçüncü bölüm: Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler (Madde 21:41) 

•	 Dördüncü bölüm: Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler (Madde 
42:48) 

•	 Beşinci bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler (Madde 49, 51) 

•	 Madde 50 – Pilotlara Ödenecek Tazminat 

•	 Madde 52 – Yürürlük 

•	 Madde 53 – Yürütme 

•	 EKLER 

İçeriği 

İKİNCİ BÖLÜM – Yargı ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 4 – 2659 sayılı Kanuna 22 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir. 
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Adlî Bilişim İhtisas Dairesinin Görevleri 

MADDE 22/A – Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından 
talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak; veri 
toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri 
ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma 
ve analizleri yapmak, sonuçlarını bir raporla tespit etmek. 

MADDE 7 – Ekli (1) sayılı listede yer alan Adli Tıp Kurumu- Mer-
kez 171 personel ve (2) sayılı listede yer alan Adli Tıp Kurumu- Taşra 
121 personel kadrosu ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
ekli (I) sayılı cetvelin Adlî Tıp Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 8 – 2659 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren iki yıl süreyle; 

a) Adlî Bilişim İhtisas Dairesi Başkanlığına tahsis edilen kadrolara 
açıktan ve nakil suretiyle atamalar merkezi yönetim bütçe kanunlarında 
öngörülen atama sayı sınırlarına tabi değildir. 

b) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuru-
luş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 
maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, bilişim 
alanında özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere, 
kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü 
zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurum-
larınca ödenmek kaydıyla altı ayı geçmemek üzere geçici olarak Kurum 
emrinde görevlendirilebilir. Bu süre bir defa altı aya kadar uzatılabilir. 

Bu personel kurumlarından izinli sayılır. İzinli oldukları sürece 
memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve 
emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kal-
maksızın süresinde yapılır. Anılan kurum ve kuruluşlarda 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi uyarınca istihdam 
edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler 
de sözleşme süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla bu şekilde görevlendirile-
bilir ve bu suretle çalışılan süreler sözleşmesinin vize edildiği kurum 
veya kuruluşta geçmiş sayılır. Bu suretle görevlendirilenlere ilk altı ayla 
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sınırlı olmak üzere Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesinden 
ilave ek ödeme yapılır. Yapılacak ödemenin miktarı 30 uncu maddenin 
ikinci fıkrasının (e) bendinde belirlenen oranı geçmemek üzere Adlî Tıp 
Kurumu Başkanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşmeli olarak istihdam 
edilen personele aynı süreyle sınırlı olarak yapılacak ek ödemenin tavan 
tutarı ise, aynı unvanlı veya emsali kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı 
olan emsali personel esas alınarak belirlenir. Sözleşmeli personele bu kap-
samda yapılan ilave ek ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. 

GEÇİCİ MADDE 6 – Son üç yıl içinde yapılan Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavlarından klinik puan türünde 45 ve üzeri puan alan-
lardan, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay içinde başvuruda bulunanlar, Adlî Tıp Kurumu Başkanı 
ile Başkanın Kurum içinden belirleyeceği iki üyeden oluşacak Komisyon 
tarafından yapılacak mülakat sonucuna göre boş kadro sayısını geçmemek 
üzere Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimine başlatılabilirler. 

MADDE 35 – 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesinin birinci fık-
rasının birinci cümlesine “valiye bağlı olarak” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli” ibaresi eklenmiş, aynı 
maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ile 
beşinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiş ve sekizinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde yapacakları 
her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu Baş-
kanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak 
transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle 
yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans 
karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu 
kapsamdaki diğer esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
tarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık 
aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuru-
luşlarının bütçelerinde ayrı tertip-lerde izlenir, bu ödeneklerden diğer 
tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz 
konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi 
yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. 
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İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım 
ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve 
esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya 
ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek 
hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın veri-
len sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin 
ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteye-
bileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da 
yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar 
ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından 
kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum 
ve kuruluşuna gönderilir. 

MADDE 41 – Ekli (3) sayılı listede yer alan İçişleri Bakanlığı- 
Merkez kadrosunda 1 personel ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli 
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümüne 
eklenmiştir.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 23 kanun ve 2 kanun 
hükmünde kararnamede toplam 63 madde değiştirilmiş ve 15 

madde yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca İçişleri Bakanlığına 1, 
Adli Tıp Kurumuna 292 kadro ihdas edilmiştir. 

(ç). 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılında Yayımlanan Kanun Hükmünde 
Kararnameler:

(I). 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7082 Kabul tarihi: 
03.10.2016 R.G.: 29.10.2016/29872): 

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile, terör örgütleri veya Milli Güvenlik 
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplardan kaynaklanan tehditlere karşı demok-
rasiyi, temel hak ve hürriyetleri ve kamu düzenini korumak amacıyla 
olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler düzenlenmektedir.
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Bu kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıda hususlar

yer almaktadır: 

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler 

•	 Madde 2 – Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler 

•	 Madde 3 – Göreve iade edilen kamu görevlileri 

•	 Madde 4 – Yurtdışında öğrenim görenler 

•	 Madde 5 – Yayın kuruluşları 

•	 Madde 6 – İptal edilen geçiş işlemleri 

•	 Madde 7 – Rütbeleri alınan askeri yargı mensupları 

•	 Madde 8 – Banka ve finans işlemlerinde cezai sorumluluklar 

•	 Madde 9 – Kayyım atanması 

•	 Madde 10 – Peşin ödenen aylıklar ve mecburi hizmetler 

•	 Madde 11 – Atanan kayyım ve yöneticilerin sorumluluğu 

•	 Madde 12 – Muvazalı devir işlemleri 

•	 Madde 13 – Soruşturma süreleri 

•	 Madde 14 – Gazilik unvanı verilenler 

•	 Madde 15 – İhraç edilen personelin bildirilmesi 

•	 Madde 16 – Dava ve takip usulleri 

•	 Madde 17 – Değişiklik hükümleri 

•	 Madde 18 – Yürürlük 

•	 Madde 19 – Yürütme

•	 EKLER
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İçeriği

Bu kanun hükmünde kararname ile; 

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler 

Terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olan ve Ek (1) sayılı listede yer alan 10.131 kişi kamu görevinden 
başka hiç bir işleme gerek kalmaksızın çıkartılmıştır. 

Emekli Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Tedbirler 

Ekli (2) sayılı listede yer alan resen emekliye sevk edilenler, kendi 
isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü 
hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarı-
lanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu 
tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatlı 
olan 1.082 kişinin rütbeleri alınmıştır. 

Göreve İade Edilen Kamu Görevlileri

Ekli (3) sayılı listede yer alan 39 kamu görevlisi 668 sayılı KHK’nin 
eki (1) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 

Ekli (4) sayılı listede yer alan 35 kamu görevlisi 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. 

Yurtdışında Öğrenim Görenler

8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, milli güvenliğe teh-
dit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, 
iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alan 68 kişinin 
öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. 

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 alan 25 kişi 673 sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararnamenin eki (2) sayılı listenin ilgili sıralarından 
çıkarılmıştır. 

Yayın Kuruluşları

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 2 haber ajansı, 10 gazete ve 3 dergi kapatılmıştır. 
668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası hükümleri bu kurum ve kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği kapatılan özel 
radyo ve televizyonlar ile gazetelerden ekli (8) sayılı listede yer alan 
6 gazete, 1 televizyon ve 2 radyo anılan Kanun Hükmünde Kararna-
menin eki (2) ve (3) sayılı listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 

Rütbeleri Alınan Askeri Yargı Mensupları

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 İşlemlerinde Cezai Sorumluluk

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 kuruluş-
lara 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 
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sorumluluk yüklenemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 

Kayyım Atanması 

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 yet-
kili hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
kayyım olarak atanır. 

Gazilik Unvanı Verilenler 

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 sağlan-
masında 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. 

Dava ve Takip Usulü 

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 Müdür-
lüğüne husumet yöneltilen davalarda mahkemelerce, 15/8/2016 tarihli 
ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca 
dava 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. 
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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 müdür-
lüklerince, 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. 

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. 

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen kararlarda davacı veya ala-
caklının 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde 
belirtilen usule uygun olarak ilgili idari makama, tebliğ tarihinden iti-
baren 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.
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Bu kanun hükmünde kararnameyle 3 kanun hükmünde karar-
namede toplam 10 madde değiştirilmiştir. Bu KHK ile (1) sayılı 
listedeki 10.131 kişi kamu görevinden ihraç edilmiş; (2) sayılı 
listedeki ihraç edilen 1082 Emniyet Genel Müdürlüğü perso-

nelinin rütbeleri alınmış; ekli (3) sayılı listedeki ihraç edilen 39 
TSK mensubu ilgili listelerden çıkarılmış; ekli (4) sayılı listedeki 

ihraç edilen 35 kişi ilgili listelerden çıkarılmış; ekli (5) sayılı 
listedeki 68 kişinin öğrencilikle ilişiği kesilmiş; ekli (6) sayılı 

listedeki ilişiği kesilen 25 öğrenci ilgili sıralardan çıkarılmış; ekli 
(7) sayılı listedeki 2 haber ajansı, 10 gazete, 3 dergi kapatılmış; 
ekli (8) sayılı listedeki kapatılan 6 gazete, 1 televizyon, 2 radyo 

ilgili listelerden çıkarılmıştır.

(II). 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7070 
Kabul tarihi: 03.10.2016 R.G.: 29.10.2016/29872): 

Özeti 

Bu kanun hükmünde kararname ile, terör örgütlerinden veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulundu-
ğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan kaynaklanan tehditlere 
karşı olağanüstü hal kapsamında gerekli görülen bazı konularda düzen-
leme yapılması amacıyla; 

•	 Yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların etkinliğini artıracak 
hükümler getirilmiş, 

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 
yapılandırılması çerçevesinde bazı hükümler düzenlenmiş, 

•	 Emniyet Genel Müdürlüğünde kadro ihdas edilmiş,

•	 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yolcu ve mürettebat bilgilerine 
erişim yetkisi genişletilmiş, 

•	 Askeri sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi doğrul-
tusunda askerlik muayenelerine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığınca 
belirlenen kurullar yetkilendirilmiş, 
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•	 TSK bünyesinde sivil amir konumunda bulunanlara astlarına 
ceza verebilme yetkisi tanınmış, 

•	 Mili Savunma Bakanlığının sivilleştirilerek yeniden yapılandırıl-
ması ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi bağlamında üst 
yönetici tanımları diğer bakanlıklar ile uyumlu hale getirilmiş 
ve Bakanlığın denetim elemanı ve uzman teminine ilişkin geçici 
uygulama yapılmış,

•	 Türk Hava Kuvvetlerine alınacak pilotların temini kolaylaştırılmış, 

•	 Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına diğer yükse-
köğretim kurumlarından öğrenci alınmasına ilişkin hükümler 
getirilmiş,

•	 Memuriyete girişte güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 
zorunlu olması kuralı getirilmiş, 

•	 Türkiye Maarif Vakfının etkin bir şekilde faaliyete geçirilmesine 
yönelik hükümler yasalaşmıştır. 

Bu kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıdaki hususlar yer 
almaktadır; 

•	 Birinci Bölüm: Yargı ile İlgili Düzenlemeler 

•	 İkinci Bölüm: Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler 

•	 Üçüncü Bölüm: Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının 
Kadroları 

•	 Dördüncü Bölüm: Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler 

•	 Beşinci Bölüm: Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler 

•	 Altıncı Bölüm: Milli Eğitim ile İlgili Düzenlemeler 

•	 Yedinci Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler 

•	 EKLER 
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İçeriği 

BİRİNCİ BÖLÜM – Yargı ile İlgili Düzenlemeler 

MADDE 1 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 149 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen 
kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir. 

MADDE 2 – 5271 sayılı Kanunun 151 inci maddesinin; 

a) Üçüncü fıkrasında yer alan “tutuklu ve” ibaresi “şüpheli, sanık 
veya” şeklinde, “kovuşturma açılması halinde tutuklu veya hükümlünün 
müdafilik veya vekilliğini” ibaresi “soruşturma ya da kovuşturma bulun-
ması halinde müdafilik veya vekillik görevini” şeklinde değiştirilmiştir. 

b) Dördüncü fıkrasında yer alan “müdafi veya vekil hakkında açılan 
kovuşturmanın yapıldığı” ibaresi “hâkim veya” şeklinde, “Kovuşturma 
sonunda” ibaresi “Soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına 
dair karar verilmesi veya kovuşturma sonunda” şeklinde değiştirilmiş, 
aynı fıkraya “Müdafilik görevinden yasaklama kararı,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “avukat hakkındaki soruşturma veya” ibaresi ve “Ancak,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “soruşturma veya” ibaresi eklenmiştir. 

c) Beşinci fıkrasında yer alan “tutuklu” ibaresi “şüpheli, sanık” şek-
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – 5271 sayılı Kanunun 154 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

(2) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, 
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları bakımından 
gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süreyle kısıtlanabilir; bu 
zaman zarfında ifade alınamaz. 

MADDE 6 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

95

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye bu fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 

(4) Görüşme sırasında; hükümlünün avukatına veya avukatın 
hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki 
konuşmaya ilişkin olarak kendilerinin tuttukları kayıtlar incelenemez; 
hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz. 

(5) Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinde ve İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde 
tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların avukatları 
ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin 
tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yön-
lendirildiğine, bu örgütlere emir ve tâlimat verildiğine veya yorumları 
ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya 
belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz 
hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle; görüşmeler teknik cihazla sesli veya 
görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri 
izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün 
avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, 
dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elko-
nulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir. 

(6) İnfaz hakimliği hükümlünün; kurallara uyumunu, toplum veya 
ceza infaz kurumu bakımından arz ettiği tehlikeyi ve rehabilitasyon 
çalışmalarındaki gelişimini değerlendirerek, kararda belirttiği süreyi üç 
aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa uzatabileceği gibi kısaltıl-
masına veya sonlandırılmasına da karar verebilir. 

(7) Beşinci fıkra kapsamına giren hükümlünün yaptığı görüşmenin, 
aynı fıkrada belirtilen amaca yönelik yapıldığının anlaşılması hâlinde, 
görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa 
bağlanır. Görüşme başlamadan önce taraflar bu hususta uyarılır. 

(8) Hükümlü hakkında, yedinci fıkra uyarınca tutanak tutulması 
hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemiyle hükümlünün avukatla-
rıyla görüşmesi infaz hâkimince altı ay süreyle yasaklanabilir. Yasaklama 
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kararı, hükümlüye ve yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili 
baro başkanlığına bildirilir. Cumhuriyet başsavcılığı baro tarafından 
bildirilen avukatın değiştirilmesini baro başkanlığından isteyebilir. 

Cumhuriyet başsavcılığı baro tarafından bildirilen avukatın değişti-
rilmesini baro başkanlığından isteyebilir. Bu fıkra hükmüne göre görev-
lendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü 
maddesine göre ücret ödenir. 

(9) İnfaz hâkimi tarafından bu madde uyarınca verilen kararlara 
karşı 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edilebilir. 

(10) Bu madde hükümleri 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre 
yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile 
beşinci fıkradaki suçlardan hükümlü olup, başka bir suçtan dolayı 
şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlüler hakkında 
da uygulanır. 

(11) Tutuklular hakkında bu madde hükümlerine göre karar vermeye 
soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında 
mahkeme yetkilidir. 

MADDE 22 – Ekli (1) sayılı listede yer alan İçişleri Bakanlığı-Yurt-
dışı kadrolarında 100 personel kadrosu ihdas edilerek 13/12/1983 
tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait 
bölümüne eklenmiş ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
(I) sayılı cetvelde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait yurtdışı 
teşkilatına ilişkin kadrolar iptal edilmiştir. 

MADDE 29 – 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE 34 – Ekli (2) sayılı listede yer alan Emniyet Genel 
Müdürlüğü- Merkez kadrosunda 2 personel kadrosu ihdas edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-
nin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne 
eklenmiştir.
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Bu kanun hükmünde kararnameyle 35 kanun ve 5 kanun 
hükmünde kararnamede toplam 138 madde değiştirilmiş ve 16 
madde yürürlükten kaldırılmış, İçişleri Bakanlığına 100 kadro 
ihdas edilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 kadro iptal 

edilmiştir.

(III). 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7083 Kabul tarihi: 
31.10.2016 R.G.: 22.11.2016/29896):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü mensupları ile kamu görevlilerinin ihraç edilmiş, 

•	 Daha önce ihraç edilen kamu görevlilerinden yeniden inceleme 
sonucu ihracı gerektirecek bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılan 
kişiler görevlerine iade edilmiş, 

•	 Terör bağlantılı dernek ve basın-yayın kuruluşları kapatılmış, 

•	 Harp okulları ile kapatılan harp akademilerindeki sivil lisansüstü 
öğrencileri YÖK tarafından durumlarına uygun bir enstitüye 
nakledilmiş,

•	 5393 sayılı Belediye Kanununun 45’inci maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamında görevlendirme yapılan belediyelerde terör bağlantılı 
yüklenicilere verilmiş ihale sözleşmeleri feshedilmiştir. 

Bu kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıdaki hususlar yer 
almaktadır: 

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler 

•	 Madde 2 – Göreve iade edilen kamu görevlileri 

•	 Madde 3 – Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar 

•	 Madde 4 – Sınavlara ilişkin tedbirler 

•	 Madde 5 – Askeri okullardaki lisansüstü öğrenciler 
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•	 Madde 6 – Tazminat taleplerine ilişkin kısıtlama 

•	 Madde 7 – Kayyımlık yetkisinin devri 

•	 Madde 8 – İptal edilecek ihaleler 

•	 Madde 9 – Yürürlük 

•	 Madde 10 – Yürütme 

•	 EKLER

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin 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 1.988 kişi Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan 403 kişi Jandarma Genel Komu-
tanlığı teşkilatından,

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan 7.586 kişi Emniyet Genel Müdür-
lüğü teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan 5.676 kişi kamu görevinden başka 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.Bu kişilere ayrıca her-
hangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hüküm-
lerine göre işlem tesis edilir.

Göreve İade Edilen Kamu Görevlileri

MADDE 2 – (1) Ekli (5) sayılı listede yer alan 155 kamu görevlisi 
15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu 
Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Karar-
name ile 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.
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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 375 dernek,

b) Ekli (7) sayılı listede yer alan 9 basın-yayın kuruluşu kapatılmıştır.

(3) Ekli (8) sayılı listede yer alan bir özel sağlık kuruluşu, ekli (9) 
sayılı listede yer alan 18 vakıf ve ekli (10) sayılı listede yer alan 175 
dernek, 6749 sayılı Kanunun eki (I) ve (III) sayılı listelerin ilgili sıra-
larından 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 İlişkin 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 tari-
hinde, Harp Okulları ile kapatılan Harp Akademilerindeki enstitülerde 
lisansüstü öğrenim görmekte olan sivil öğrenciler, Yükseköğretim Kuru-
lunca 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.
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Tazminat Taleplerine İlişkin Kısıtlama

MADDE 6 – (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konu-
lan 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 tarafın-
dan, 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 nede-
niyle 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 İhaleler

MADDE 8 – (1) 3/7/2005 tarihli ve5393 sayılı Belediye Kanu-
nunun 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, 
yüklenicilerin, terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunun 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmesi ya da imzalanan bu 
sözleşmeler nedeniyle belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildi-
ğinin belirlenmesi halinde bu sözleşmeler belediye başkanı veya belediye 
başkan vekili tarafından tek taraflı olarak resen feshedilir.
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Bu KHK ile ekli (1) sayılı listedeki 1988 kişi TSK’dan; ekli (2) 
sayılı listedeki 403 kişi Jandarma Genel Komutanlığı; ekli (3) 
sayılı listedeki 7586 kişi Emniyet Genel Müdürlüğü; ekli (4) 

sayılı listedeki 5676 kişi kamu görevinden ihraç edilmiş; ekli (5) 
sayılı listedeki ihraç edilen 155 kişi ilgili listelerden çıkarılmış; 
ekli 6 sayılı listedeki 375 dernek kapatılmış; ekli (7) sayılı liste-
deki 7 gazete, 1 dergi, 1 radyo kapatılmış; ekli (8) sayılı listedeki 

kapatılan 1 hastane listeden çıkarılmış; ekli (9) sayılı listedeki 
kapatılan 18 vakıf ilgili listeden çıkarılmış; ekli (10) sayılı liste-

deki kapatılan 175 dernek ilgili listeden çıkarılmıştır.

(IV). 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7071 
Kabul tarihi: 31.10.2016 R.G.: 22.11.2016/29896): 

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 49 yaşını dolduran güvenlik korucuları emekli edilmekte, 

•	 Özel veya resmi her türlü konaklama tesislerinin tüm kayıtlarını 
bilgisayarda günü gününe tutması ve genel kolluk kuvvetlerinin 
bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıt-
ları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu 
getirilmekte, 

•	 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve 
terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi 
olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden 
olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin 
istekli olmadıkça silah altına alınmaması ve silah altındakilerin 
ise istekleri halinde terhis edilmesi hükmü getirilmekte, 

•	 Özel Kuvvetler Komutanlığının emrinde görev yapan subaylarla 
ilgili düzenleme yapılmakta, 

•	 Millî Savunma Bakanlığının pilot ihtiyacını karşılayacak tedbirler 
alınmakta, 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

102

•	 Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde Türkiye Kalkınma 
Bankası Anonim Şirketince yapılacak alımlardan; kamunun pay 
sahibi olduğu şirketlerden temin edilecek hizmetler veya yapım 
işleri ile denetim ve koordinatörlük gibi teknik, mali, hukuki veya 
benzeri alanlardaki danışmanlık hizmetlerinin 4734 ile 5018 sayılı 
kanunlara tabi olmaması istisnası getirilmekte, 

•	 Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî 
İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin 4734 sayılı Kanun kapsamındaki 
ihalelere alınmaları engellenmekte, 

•	 Belediyelerin il millî eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakan-
lıkça onaylanan işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim 
programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilmesi 
sağlanmakta,

•	 TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlerin kefaleti ile ilgili 
düzenleme yapılmaktadır.

Bu kanun hükmünde kararnamede yer alan hususlar şunlardır; 

•	 Birinci Bölüm: Güvenlik ile ilgili düzenlemeler 

•	 İkinci Bölüm: Milli Savunma ile ilgili düzenlemeler 

•	 Üçüncü Bölüm: Çeşitli ve son hükümler

İçeriği 

Bu kanun hükmünde kararname ile aşağıdaki hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 1 – 18/3/1924tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte güvenlik 
korucusu olanlardan,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) 49 yaşını dolduranların görevleriyle ilişiği bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde kesilir ve bunlara önceden peşin 
ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

b) 44 yaşını doldurmuş ancak 50 yaşından gün almamış ve hizmet 
süresi onbeş yıl ve üzeri olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği 
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tarihten itibaren altı ay içinde başvuruda bulunanların görevleriyle ilişiği 
başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde kesilir ve bunlara önceden 
peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

Birinci fıkra kapsamında ilişiği kesilenlere bu Kanunun ek 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca aylık bağlanır. Aylık miktarı hesap-
lanırken onbeş yıldan daha az hizmeti olanlar için onbeş yıl esas alınır. 

Birinci fıkra kapsamında ilişiği kesilenlerin yerine aynı yerleşim 
biriminde görev yapmak üzere öncelikle ve sırasıyla varsa 30 yaşını 
doldurmamış olmak kaydıyla çocuklarından birisi, yoksa kardeşlerinden 
birisi güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilir.

Birinci fıkranın (b) bendine göre ilişiği kesilen güvenlik korucula-
rına, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından 50 yaşından 
gün alacakları tarihi takip eden aybaşına kadar olan ay sayısının, en 
son aldıkları aylık ücretleri ile ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden 
aybaşında bu Kanunun ek 16 ncı maddesi uyarınca bağlanan ilk aylık-
ları arasında oluşan farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda 
tazminat defaten ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir 
vergi ve kesinti yapılmaz.

MADDE 4 – 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir.

Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü 
konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, 
genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut 
bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek 
zorundadırlar.

İkinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine 
bağlanmayanlara onbin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe 
aykırı kayıt tutanlara beşbin Türk Lirası idari para cezası, mülki idare 
amirlerince verilir. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal 
edilir. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 
bir ay içinde ödenir.

Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü 
konaklama tesisleri, ikinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin 
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terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tamamlar. 

Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan 
kamu personelinin denetimine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı 
tarafından belirlenir.

MADDE 6 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Jandarma 
Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait harekat,eğitim 
ve savunma amaçlı yapılar için bu Kanun hükümlerinden hangisinin 
ne şekilde uygulanacağı Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile 
Çevreve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. 

MADDE 11 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 
75 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin bele-
diyeleri ile bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali 
veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye 
tarafından yerine getirilmesini talep edebilir. Yardım istenilen belediye, 
meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izniyle bu talebi 
yerine getirebilir.

İKİNCİ BÖLÜM – Millî Savunma ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 12 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı AskerlikKanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 54 – 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki 
eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların 
kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin 
tamamı hakkında, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı 
bendinin (b) alt bendinin ikinci paragrafında düzenlenen hükümler 
uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî 
Savunma Bakanlığınca belirlenir.
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MADDE 13 – 27/7/1967tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına 
aşağıdaki cümleler ile dördüncü fıkrasına “bir yıllık” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “(doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev 
yapmak üzere subay nasbedilenler için iki yıl)” ibaresi eklenmiştir.

Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere 
subay nasbedilecek olanların yaş ve diğer giriş şartları Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere 
subay nasbedilenlerin deneme süresi iki yıldır.

MADDE 14 – 926 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere muvazzaf 
subaylığa nasbedilenler, doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine 
atanırlar.

Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay 
nasbedilenler sınıflarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında 
eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerde sağlık nedenleri hariç olmak üzere 
başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir ve 
aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni 
faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur. Sağlık nedenleri ile başarı 
gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci 
dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler kuvvet komutanlıklarınca 
sınıf ve rütbelerine uygun görevlere atanırlar. Doğrudan Özel Kuvvetler 
Komutanlığında görev yapmak üzere subay nasbedilenlerden sonradan 
Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca sınıflarına ilişkin 
eğitimlere tabi tutulurlar.

MADDE 15 – 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (b) bendine aşağıdaki cümle ile dördüncü fıkrasına “atandıkları 
görevde bir yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “(doğrudan Özel 
Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedi-
lenleriçin iki yıl)” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
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Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere 
astsubay nasbedilecek olanların yaş ve diğer giriş şartları Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere 
astsubay nasbedilenlerin deneme süresi iki yıldır.

MADDE 16 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 36 – Kriz veya harekât kaynaklı ihtiyaç durumlarında 
kuvvet komutanlıklarının pilot ihtiyacının muvazzaf personel dışında 
harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi maksadıyla; bu komutanlıklar 
bünyesinde pilot olarak hizmet vermiş ve kendi istekleriyle görevden 
ayrılmış olanlar, uçuculuk niteliklerini haiz olmak kaydıyla ilgili kuvvet 
komutanlığının teklifi ve Millî Savunma Bakanlığının onayı ile ihtiyat 
pilot olarak görevlendirilebilirler. İhtiyat pilotlara, belirli aralıklarla 
ayda üç iş gününden kısa olmamak ve bir sözleşme yılında toplam altmış 
iş gününü geçmemek kaydıyla, belirlenecek hava araçlarında ve bölge-
lerde görev uçuşu yaptırılır ve bu süre içinde ihtiyaca göre tazeleme ve 
harbe hazırlığın devamı eğitimi verilir. İhtiyat pilot sayısı, ilgili kuvvet 
komutanlığının önerisi ve Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

İhtiyat pilotlar,sözleşme ile ihtiyat pilot statüsüne alınırlar. Bir tüzel 
kişilik tarafından istihdam edilenlerin sözleşmeleri, ihtiyat pilotun yazılı 
rızası alınmak kaydıyla istihdam edildikleri tüzel kişilikle,diğerlerinin 
sözleşmeleri ise kendileriyle yapılır. Tüzel kişilik ve/veya gerçek kişilerle 
yapılan sözleşme, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Millî Savun-
maBakanlığının uygun görmesi halinde tek taraflı olarak feshedilebilir.

İlgili kuvvet komutanlıkları tarafından eğitim veya görev amaçlı uçuş 
yapacak olan ihtiyat pilotun uçuş süreleri ve uçuş görev süreleri, pilotun 
görev yaptığı tüzel kişiliğe bildirilir. Uçuş görev süreleri ve uçuş süreleri 
ilgili komutanlık ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgili mev-
zuatında belirtilen süreleri kapsar ve karşılıklı koordine ile düzenlenir.

Sosyal güvenliğe ilişkin olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır. Kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışmaları sebebiyle yaşlılık veya emekli 
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aylığı kesilmiş olanlardan bu maddenin beşinci fıkrasının (d) bendi 
kapsamında görevlendirilenler hariç olmak üzere herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumundan yaşlılık ve emekli aylığı alanlar hakkında 5335 
sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.

b) İhtiyat pilotların hizmetleri, ilgili kuvvet komutanlığı tarafından 
çalıştığı sürelerle sınırlı olarak bildirilir.

c) Bu kapsamda çalışanlar hakkında, emeklilik ve yaşlılık aylığı 
alanlar hariç 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında 
yeralan tablonun (13) numaralı sırasındaki hükümler uygulanır.

d) İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlara 22/5/2003 tarihli ve 4857sayılı 
İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Mali hususlarda aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlara, aylık görev süresi içinde top-
lamda üç saati geçmemek üzere, ilgili kuvvet komutanlığınca kayıt 
altına alınan her uçuş saati başına jet pilotları için (10.000), pervaneli 
pilotları için (7.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çar-
pımı sonucu bulunacak tutarda uçuş tazminatı ödenir. Görev yapılan 
her gün için ise jet pilotlarına (2.500), pervaneli pilotlarına (2.000) 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutarda ayrıca ödeme yapılır.Bir saatten az uçuş süreleri için uçulan 
süreyle orantılı olarak ödeme yapılır. Bu ödemeler, uçuşun gerçekleştiği 
ayı takip eden aybaşında yapılır. 

b) İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlara, aylık görev süresi içinde ilgili 
komutanlıkça ihtiyaç duyulması halinde üç saatten fazla uçulan her uçuş 
saati başına jet pilotları için (5.000), pervaneli pilotları için (3.500)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu buluna-
cak tutarda toplu uçuş tazminatı her sözleşme yılının sonunda ödenir. 
Bu ödemenin yapılmasında yıllık seksen saatten fazla uçuşlar dikkate 
alınmaz. Yıllıksözleşme süresini tamamlamadan ayrılanlara toplu uçuş 
tazminatı ödenmez.

c) Bu kapsamda yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi kesintisi yapılmaz.
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d) İlgili kuvvet komutanlığının talebi, ilgili kamu kurum veya kuru-
luşunun muvafakati ve personelin rızası üzerine kamu kurum ve kuru-
luşlarından görevlendirilen ihtiyat pilotlara bu madde kapsamında 
ödeme yapılmaz. Ancak bu personelin ihtiyat pilot olarak komutanlık 
bünyesindeki uçuş saatleri, tabi oldukları mevzuat uyarınca uçuş süre-
lerinde değerlendirilir.

e) İhtiyat pilotlara,bu maddede öngörülen ödemeler ile 10/2/1954 
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak kazanılması halinde 
yapılabilecek harcırah ödemeleri dışında ilgili kuvvet komutanlığınca 
herhangi bir ödeme yapılmaz.

İhtiyat pilotların göreve çağrılma usulleri, tabi olacakları disiplin 
hükümleri, sağlık yetenekleri, kıyafetleri, yapılacak sözleşmeler ile diğer 
hususlar Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 17 – 31/7/1970 tarihli ve1325 sayılı Millî Savunma Bakan-
lığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna 2 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir.

Askeri Fabrikalar ve Tersaneler

MADDE 2/A – Askeri fabrikalar ve tersaneler, üretim planlaması 
çerçevesinde ve asli görevlerini aksatmamak kaydıyla genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, 
yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya veya bun-
ların ihtiyaçları için teklif vermeye, bu siparişler ve teklifler sebebiyle 
her türlü ticari işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müşterek imalatta 
bulunmaya, atıl durumda olan tezgâh ve ekipmanlarını kiralamaya 
yetkilidir. Bu faaliyetlerin icrasında, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı 
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, 
Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt 
İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında 
Kanun ve 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı, 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar 
ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin 
Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerle 
ilgili usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir. 
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MADDE 18 – 1325 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8 – 31/12/2020 tarihini geçmemek kaydıyla, 
emekli subay ve astsubaylar Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı birim-
lerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin 
yürütülmesi için görevlendirilebilir.Bunlara görev yaptıkları her gün 
için (1.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere damga vergisi hariç herhangi 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ücret verilir. Bu kapsamda 
görevlendirilebilecek toplam personel sayısı üçyüzü geçemez. Bu şekilde 
görevlendirileceklerin seçimi, nitelikleri, görev ve yetkileri, verilecek 
ücretin tutarı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar 
Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 19 – 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanu-
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 7 nci 
hizmet yılını tamamlamış ve 10 uncu hizmet yılını bitirmemiş olan 
uzman erbaşlara, 15 inci maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla 
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yapılacak ilk astsubaylığa geçiş 
sınavına müracaat hakkı verilir.

MADDE 21 – 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname-
nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ayrıca Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire baş-
kanı ve üyeleri ile askeri hâkimlerin askeri rütbeleri, mahkûmiyet kararı 
aranmaksızın alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 22 – 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 35 – Emniyet Genel Müdürlüğü, adli süreçlerin hızlan-
dırılması amacıyla, siber suçlarla mücadele birimlerindeki adli bilişim 
incelemeleri ve siber suç analizlerinde personel yetersizliği nedeniyle 
ihtiyaç duyulan teknik personeli, bu madde kapsamında aynı anda 
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çalıştırılacak toplam personel sayısının beşyüzü aşmaması ve sözleşme 
süresinin 31/12/2020 tarihini geçmemesi kaydıyla, 4/1/2002 tarihli 
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde düzenlenen pazarlık usulüyle, 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27 
nci maddesi, 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 4734 sayılı Kanunun 
62 nci maddesinde belirtilen sınırlamalar ile aynı Kanunun ek 8 inci 
maddesinde öngörülen uygun görüş alma şartına tabi olmaksızın, mali 
yılla sınırlı yüklenme, ertesi yıla geçen yüklenme ve gelecek yıllara yaygın 
yüklenmelere girişmek suretiyle hizmet alımı yoluyla temin edebilir. 

MADDE 25 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununun ek 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca müştereken belir-
lenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, 
Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.

MADDE 26 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 16 – 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak 
üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri ve 
kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve 
iştirakleri, mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununa 
tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, 
belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara 
bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Sos-
yal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun 
kapsamında takip edilen işsizlik sigortası prim borçlarına karşılık, 
mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan 
taşınmazlardan Kurum tarafından uygun görülenler Sosyal Güvenlik 
Kurumunun görevlendireceği üç temsilci ile taşınmazın bulunduğu 
yerdeki defterdarlık tarafından görevlendirilecek iki temsilciden oluşan 
komisyon tarafından ve gerektiğinde bilirkişi mütalaası alınmak suretiyle 
takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alı-
narak Kurum bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin 
Kurumca satın alınabilir.



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

111

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan 
ve birinci fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda 
Kuruma ait olan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairele-
rince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen işsizlik sigortası prim 
borcu, satın alma işlemi sonuçlandığında Sosyal Güvenlik Kurumunca 
terkin edilir.

Bu madde hükümleri, birinci fıkrada sayılan kuruluşlar dışında 
kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bağlı denetim elemanlarının inceleme raporu ile tespit edi-
len ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı 
Kanun kapsamında takip edilen işsizlik sigortası prim borcu bulunan 
diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar 
dahil) taşınmazları için de uygulanabilir.

Bu madde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazlardan, 
Maliye Bakanlığınca kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde 
genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere talep edilenler, Kurum 
Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
onayıyla bedeli karşılığında Hazineye devredilir.

Devir bedeli; bu madde uyarınca satın alınan taşınmazlar için satın 
alma bedeli, satın alma tarihinden altı ay geçtikten sonra devir halinde 
satın alınan bedele geçen sürede yeniden değerleme oranı kadar artış 
yapılmak suretiyle belirlenir. Devir bedeli Fona aktarılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Kurum tarafından müştereken belirlenir.

MADDE 27 – 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma 
Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

EK MADDE 1 – Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını 
canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler 
arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan 
Cazibe Merkezleri Programı, Banka aracılığıyla yürütülür. 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine 
Müsteşarlığı bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine 
aktarılacak kaynaktan karşılanır. Hazine Müsteşarlığının 10/12/2003 
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tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer 
mevzuat kapsamındaki sorumluluğu, kaynağın bütçe mevzuatında 
öngörülen usule uygun olarak Bankaya aktarılması ile sınırlıdır.

Banka,Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; arsa temini, altyapı 
işleri ve bina inşaatı ile ilgili iş ve işlemler için söz konusu kaynağı önce-
likle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel idarelerine, 
belediyelere olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına veya organize 
sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine kullandırabilir.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; yeni yatırım projeleri için 
veya yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yeter-
sizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka 
sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırıl-
ması için yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlanabilir. 

Cazibe Merkezleri Programının uygulanacağı iller ile bu Program 
kapsamındaki; 

a) Danışmanlık Hizmeti Desteği, 

b) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-
nunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında tahsisi yapılabilecek ve bedeli 
aynı maddede belirtilen usule göre ödenmek ve mahsuplaşmak suretiyle 
ya da Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer usullerle temin edilen 
organize sanayi bölgesi parsellerinin, boş veya yatırıma uygun parsel 
bulunmaması halinde Hazine taşınmazlarının üzerinde anahtar teslimi 
fabrika binası yapılarak yatırımcılara kiralanmak üzere Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il özel idarelerine üretime geçme 
şartı aranmaksızın devri suretiyle uygulanacak Bedelsiz Yatırım Yeri 
Tahsisi Desteği, 

c) Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği, 

ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği,

d) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği, 

e) Bakanlar Kurulunca belirlenen illerden halen faaliyette bulunan 
üretim tesisini Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşı-
mak isteyen yatırımcılara yönelik nakdi taşınma desteklerini kapsayan 
ve taşınan tesisi yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar 
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kapsamında yeni yatırımların faydalandığı destek unsurlarından yarar-
landırmaya imkân veren Üretim Tesislerini Taşıma Desteği, 

f) Hazine taşınmazlarının çağrı merkezi ve veri merkezi yapımı için 
tahsisi, muvafakatleri alınmak kaydıyla mülkiyeti 5018 sayılı Kanunun 
eki (II) sayılı cetvelde yer alan idarelere, mahalli idarelere, kamu iktisadi 
teşebbüslerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait atıl vaziyet-
teki kamu binalarının çağrı merkezi ve veri merkezi olarak kullanımı 
için tahsisi, çağrı merkezi ve veri merkezi binası yapım desteği ve çağrı 
merkezlerinde ve veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan telekomünikasyon 
altyapısına verilecek destekleri kapsayan Çağrı ve Veri Merkezleri Yatırım 
Desteği ile veri merkezleri için Enerji Desteği,

g) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında uygulanacak diğer destek 
unsurları, 

ğ) Desteklere başvuru ve desteklerden yararlanma koşulları, destek 
uygulamalarına konu arsa, fabrika binaları, Hazine taşınmazları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde gerektiğinde 
ilgililer lehine sınırlı ayni hak tesisi, tahsis, kullanım, kiralama ile destek 
konusu taşınmazların mülkiyetinin devri,

h) Destek sözleşmelerinin sona erdirilmesi, desteğin geri alınması, 
müeyyide uygulanması ve destek konusu taşınmazın mülkiyetinin devri,

ı) Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesine ilişkin çalışma 
usul ve esasları,

i) Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin diğer konular 
ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 

Banka, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde, şirketlere 
iştirak edebilir ve şirket kuruluşlarına öncülük edebilir. 

Bakanlar Kurulu, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasında 
kamu kurum ve kuruluşlarını görevlendirmeye ve bu görevlendirme 
kapsamında ödenecek bedelleri belirlemeye yetkilidir.

Özel hukuk kişilerine ait taşınmazlar üzerinde Anahtar Teslim Fab-
rika Binası Yapım Desteği verilebilmesi, söz konusu taşınmazların 
mülkiyetinin Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il özel idarelerine 
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devredilmesine bağlıdır. Bu kapsamda yapılacak devirler bakımından 
4562 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci 
cümlesi uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kaynağın kullandırılma-
sında bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
anonim şirket olma şartı aranmaz. Cazibe Merkezleri Programı kap-
samında kullandırılan kaynağın takip ve tahsil işlemleri 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre yapılır. Banka, Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği 
kapsamında,kredilendirilen makine ve teçhizatı teminat olarak kabul 
eder, ilave teminat aramaz.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı 
merkezleri ve veri merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki 
kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, her-
hangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda 
belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.

MADDE 28 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşın-
maz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin beşinci 
fıkrasında yer alan “bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten” ibaresi 
“18/4/2013 tarihinden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “kullanma 
izni bedeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile mevcut tesisle proje 
bütünlüğü bulunan ve izinsiz kullanılanalanlar için ön izin verilmesi, 
irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi halinde 
ecrimisil ve katılım payı” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasının ikinci cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

İhale sonucunda en yüksek teklifte bulunan yatırımcıdan katılım payı 
tahsil edilerek kırkdokuz yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak 
hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. Yatırımın tamamlanması 
sonrasında irtifak hakkı ve/veya kullanma izni Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ve Bakanlığın izni ile 
devredilebilir.

MADDE 29 – 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 20 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altın-
daki taşınmazlar üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri (yat çekekyeri 
hariç) yatırımı yapılmak amacıyla lehine irtifak hakkı tesis edilen ve/
veya adına kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından Bakanlığa 
başvurulması ve bu Kanunun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında 
belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde yeni sözleşme düzenlenmek 
suretiyle bu yatırımcılar lehine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren geçerli olmak üzere irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli 
alınmaksızın toplam yıllık hasılattan binde bir oranında pay alınarak 
kırk dokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir 
ve/veya kullanma izni verilir.Yatırımın tamamlanması sonrasında irti-
fak hakkı ve/veya kullanma izni Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının uygun görüşü ve Bakanlığın izni ile devredilebilir.

Bu Kanunun ek 2 ncimaddesinin beşinci fıkrası kapsamında yatırım-
cılardan 18/4/2013tarihinden sonraki dönem için tahsil edilmiş olan 
ecrimisiller alınacak hasılat paylarından mahsup edilir.

MADDE 30 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî 
İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen 
gerçek ve tüzel kişiler.

Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında 
olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların temi-
natları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.

MADDE 31 – 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Kamualımlarının Bölgesel Kalkınma ve Teknolojik Gelişme Amaçlı Kullanımı

EK MADDE 9 – Mal alımlarının; bölgesel kalkınmanın sağlanması, 
stratejik sektörlerin ve teknoloji transferine dayalı yerli üretimin gelişti-
rilmesi, proje bazlı yatırımlar ile araştırma, geliştirme ve yenilikçiliğin 
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teşvik edilmesi amaçlarına yönelik olarak temin edilmesi halinde bu 
madde hükümleri uygulanır.

İhtiyaçlar, ilan yapılmak ya da davet edilmek suretiyle bir veya birden 
fazla alım kapsamında, bir veya daha fazla istekliden süre, miktar ya 
da kısımlar bakımından bölünerek de karşılanabilir. İhtiyacın özelliğine 
göre teknik şartlar, maliyet ile performans kriterleri ve sözleşme koşulları 
müzakere edilebilir ve gerekli hallerde idareler ile istekliler arasında 
işbirliği yapılabilir. 

Yerli üretim yapma şartı ile yerli katkı şartının öngörüldüğü alımlarda 
bu şartların nasıl yerine getirileceğine ilişkin hususlara dokümanda yer 
verilir. 

Bu madde kapsamındaki mal alımları, sadece yurtiçinde üretilen 
malları teklif eden isteklilerin veya bölgesel kalkınma programı uygu-
lanan illerde üretilen malları teklif eden isteklilerin katılımına açık 
gerçekleştirilebilir. Yurt içinde üretilen malları teklif eden isteklilerin 
katılımına açık olan mal alımlarında, bölgesel kalkınma programı uygu-
lanan illerde üretilen malları teklif eden istekliler lehine %15 oranına 
kadar fiyat avantajı sağlanabilir. 

Mal alımlarında, ihtiyacın belli kısmının yüklenici tarafından, böl-
gesel kalkınma programı uygulanan illerde üretim yapan veya faaliyet 
gösteren diğer gerçek veya tüzel kişilerden tedarik edilmesi veya sağlanması 
yönünde dokümanda düzenleme yapılabilir. 

Stratejik sektörlerde ve yurtiçinde üretimi bulunmayan veya sınırlı 
bulunan orta-yüksek ve yüksek teknoloji transferine dayalı yerli üreti-
min geliştirilmesi, araştırma, geliştirme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi, 
bölgesel kalkınmanın sağlanması amaçlarına ve proje bazlı yatırımlara 
yönelik mal alımlarında yerli üretim, yerli katkı, yatırım, istihdam, 
ihracat ve teknoloji transferi gibi şartların bir veya birkaçının yerine 
getirilmesi ve ayrıca maliyet ve performans kriterlerinin karşılanması 
şartıyla alım garantisi verilebilir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının 
eğitim ve öğretime yönelik bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin mal 
ve hizmet alımlarında da alım garantisi verilebilir.

Bölgesel kalkınma programları kapsamında Devlet Malzeme Ofisi, ida-
relerin ihtiyaçlarını ana statüsünde yer alan mallarla sınırlı kalmaksızın 
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temin edebilir ve bu alımlarda bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) 
bendinde yer alan parasal limit iki kat olarak uygulanır.

Bu madde kapsamında yapılacak alımlara ilişkin; alım yapacak 
idareler, alım yapılacak ürünler, alım garantisi verilecek ürünler ve 
garanti süreleri, ürünün yerli katkı oranı, uygulanacak fiyat avantajı 
oranı ve süresi, yüklenme süresi, miktar, parasal limitler, alım yöntem ve 
kuralları, fiyat farkı, iş artışı ve eksilişi ile sözleşmeye ilişkin hususları 
da kapsayan uygulama usul ve esasları ile sınırlamalar Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenir.

Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, ceza, ihalelerden yasak-
lama ve sonuç bildirimine ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun 
ve 4735 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili mevzuatında yüklenmeyle 
ilgili süre, konu ve diğer sınırlamalar uygulanmaz. 

Diğer kanunlarda yer alan kamu alım garantisi ile ilgili sınırlamalar 
ve şartlar, bu madde kapsamında kamu alım garantisi yoluyla yapılacak 
alımlarda uygulanmaz. Aynı şekilde bu maddede yer alan kamu alım 
garantisi ile ilgili hükümler, diğer kanunların kamu alım garantisi ile 
ilgili hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

MADDE 32 – 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 17 – 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye 
Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 
ek 1 inci maddesi kapsamında uygulamaya konulacak olan Cazibe 
Merkezleri Programı çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası Anonim 
Şirketince yapılacak alımlardan; 

a) Kamunun pay sahibi olduğu şirketlerden temin edilecek hizmetler 
veya yapım işleri,

b) Denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri 
alanlardaki danışmanlık hizmetleri,

Cazibe Merkezleri Programının uygulandığı süre boyunca; ceza, 
ihalelerden yasaklama ve sonuç bildirimine ilişkin hükümleri hariç 
olmak üzere bu Kanuna ve 5018 sayılı Kanuna tabi değildir. Bu madde 
kapsamında yapılacak alımlar ve sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile 
diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
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MADDE 33 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanu-
nunun 134 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturulmasına karar verilmesinden 
itibaren iki yıl içerisinde ticarî ve iktisadî bütünlük oluşturan varlık-
lar ile ilgili işletmelere ait menkul, gayrimenkul ve her türlü hak ve 
alacaklar ile üçüncü kişiler nezdindekiler de dahil nakit varlıklarının 
imtiyazlı alacaklılar dâhil üçüncü kişiler tarafından haczi, muhafaza 
altına alınması ve satışı talep edilemez, mahcuzların maliklerinin ifla-
sına karar verilemez, ilgili takyidatlar hakkında zamanaşımı ve hak 
düşürücü süreler işlemez.

Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafın-
dan devralınan şirketler veya Fon iştiraklerince alınan tescile tabi tüm 
kararlar,yönergeler, sirküler ile imza beyannameleri Fonun talebi üzerine 
noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicil müdürlüklerince vergi, resim 
veharca tabi olmaksızın resen tescil ve ilan edilir.

MADDE 34 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Belediyeler, 
sivil toplum kuruluşları” ibaresi “Sivil toplum kuruluşları” şeklinde 
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Belediyeler ise il millî eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça 
onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim prog-
ramlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilir.

MADDE 35 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

(1) Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; 
genel sağlığı veya millî güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi 
toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya 
finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta 
grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın 
yayımı tarihinde başlar.

MADDE 36 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine 
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“Ancak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kişilere kayyım sıfatıyla 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilen şirketlerde yapı-
lacak görevlendirmeler dolayısıyla Fon Kurulunca belirlenecek tutarda 
yapılacak ödemeler ile” ibaresi eklenmiştir.

TMSF’nin Kayyım Olarak Atandığı Şirketlerin Kefaleti

MADDE 37 – (1) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak 
atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi 
için öncelikle şirket lehine kefil olan ortak, yönetici veya bunlarla bağ-
lantılı üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin malvarlığına müracaat edilir. 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bu kapsamda şirket borçlarının öden-
mesi ya da şirket sermaye ihtiyacının karşılanmasını teminen, kefillerin 
varlıklarının doğrudan veya ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satılması 
konusunda yetkilidir.

(2) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketle-
rin, müşterek müteselsil borçluluğu kapsayan kefaletler dahil, kefil olduğu 
borçlarda ise kayyımlık kararının devamı süresince borcun öncelikle asıl 
alacaklıdan ya da diğer kefillerden tahsili yoluna gidilir.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 24 kanun ve 1 kanun hük-
münde kararnamede toplam 47 madde değiştirilmiş ve 1 madde 

yürürlükten kaldırılmıştır.

(V). 679 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7084 Kabul tarihi: 
02.01.2017 R.G.: 06.01.2017/29940 (Mükerrer)): 

Özeti 

Kanun Hükmünde Kararname ile;

•	 Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler kamu görevinden çıkartılmakta,



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

120

•	 Emekli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden FETÖ/PDY 
terör örgütüne aidiyet, iltisak veya irtibatı olanların rütbeleri ve 
polis kimlikleri alınmakta, 

•	 Daha önce ihraç edilen kamu görevlilerinden yeniden inceleme 
sonucu ihracı gerektirecek bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılan 
kişiler görevlerine iade edilmekte,

•	 Terör bağlantılı dernekler kapatılmakta, daha önce terör bağlantılı 
olduğu gerekçesiyle kapatılan derneklerden bağlantısı bulunma-
dığı anlaşılanların kapatılma kararları kaldırılmakta, 

•	 FETÖ/PDY ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi, kamu ala-
caklarının tahsilinde öncelik sağlanması ve alınamayan eğitim ve 
barınma hizmetleri için yapılmış olan ödemelerin iadesi amacıyla 
düzenleme yapılmakta, 

•	 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi 
yapılması gereken kişilerden terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı 
veya irtibatı olduğunun değerlendirmesi üzerine kamu görevinden 
çıkarılanlarına paylarına düşen miktarların ödenmemesi hükmü 
getirilmektedir.

Bu Kanun hükmünde kararnamede bulunan hususlar aşağıya 
çıkarılmıştır; 

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler, 

•	 Madde 2 – Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler, 

•	 Madde 3 – İade hükümleri, 

•	 Madde 4 – Yurtdışında öğrenim görenler, 

•	 Madde 5 – Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar, 

•	 Madde 6 – Değişiklik hükümleri, 

•	 Madde 7 – Yürürlük, 

•	 Madde 8 – Yürütme 
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İçeriği 

Kamu Personeline İlişkin 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 8.400 kişi kamu 
görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Emekli Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin 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 iste-
ğiyle 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 alan 60 kişinin rütbeleri alınmıştır. 

İade Hükümleri 

MADDE 3 – (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan 277 kamu görevlisi, 
ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından 
çıkarılmıştır. 

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 (Mustafa 
Sami-Kanada), 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (5) 
sayılı listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. 
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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 83 dernek kapatılmıştır. 

(3) Ekli (6) sayılı listede yer alan 7 dernek, ilgisine göre 18/10/2016 
tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edil-
mesine 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.

(4) Ekli (7) sayılı listede yer alan 11 gazete, 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.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 6 kanun hükmünde karar-
namede toplam 7 madde değiştirilmiştir. Bu KHK ile ekli (1) 
sayılı listedeki 8400 kişi kamu görevinden; ekli (2) sayılı lis-

tedeki, ihraç edilen 60 emniyet genel müdürlüğü personelinin 
rütbeleri alınmış, ekli (3) sayılı listedeki ihraç edilmiş 277 kişi 
listelerden çıkarılmış; ekli (4) sayılı listedeki ilişiği kesilmiş 1 

öğrenci ilgili listeden çıkarılmış; ekli (5) sayılı listedeki 83 der-
nek kapatılmış; ekli (6) sayılı listedeki kapatılan 7 dernek ilgili 

listelerden çıkarılmış; ekli (7) sayılı listedeki kapatılan 11 gazete 
ilgili sıralardan çıkarılmıştır.
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(VI). 680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7072 
Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 06.01.2017/29940 (Mükerrer)): 

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 Hâkimlerin kişisel suçlarından dolayı soruşturulması veya kovuş-
turulmasının yapılacağı ilk derece mahkemesi ile ilgili düzenleme 
yapılmakta, 

•	 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak 
görev yapması durumunda çalışma esaslarına ilişkin düzenlemeleri 
içeren fıkra yürürlükten kaldırılmakta, 

•	 Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun bir veya birden fazla daireyi 
Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi olduğu işlere bakmak amacıyla 
görevlendirebilmesine ilişkin hüküm getirilmekte,

•	 Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının ilk derece mahkeme 
görevleri kaldırılmakta, 

•	 Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkan-
ları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili 
ve HSYK’nin seçimle gelen üyeleri ile Anayasa Mahkemesinin 
başkan ve üyelerinin kişisel suçlarından dolayı yürütülecek kovuş-
turmaların Yargıtay’ın ilgili dairesince yapılmasına ilişkin hüküm 
yasalaşmakta, 

•	 Hâkimlik ve savcılık mülakatına çağrılmak için öngörülen asgari 
puan şartı kaldırılmakta, 

•	 Vali ve kaymakamların soruşturma ve kovuşturmalarının bunların 
görev yaptığı il veya ilçenin bağlı olduğu bölge adliye mahkeme-
sinin bulunduğu il Cumhuriyet başsavcılığı ile bu yer ağır ceza 
mahkemesince yürütülmesi hüküm altına alınmakta,

•	 Şüphelilerin de kaçak tanımı içine girebilmeleri nedeniyle ilgili 
mevzuatta değişiklik yapılmakta, 

•	 TRT’de kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personelin ücretinin 
belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmekte,
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•	 Yabancı dilde yayın yapan kanallarda çalışanlar için ücret tavanı 
kaldırılmakta,

•	 Yayın yasaklarına aykırı yayın yapan kuruluşlara müeyyideler 
getirilmekte, 

•	 İlişiği kesilmiş güvenlik korucularının tekrar göreve çağrılabilmesi 
imkanı getirilmekte,

•	 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları yeniden 
yapılanmaktadır.

Bu kanun hükmünde kararnamede aşağıda belirtilen bölümler yer 
almaktadır; 

•	 Birinci bölüm: Yargı ile ilgili düzenlemeler 

•	 İkinci bölüm: Medya hizmet sağlayıcılara ilişkin hükümler 

•	 Üçüncü bölüm: İç güvenlik ile ilgili düzenlemeler

•	 Dördüncü bölüm: Çeşitli ve son hükümler 

680 sayılı kanun hükmünde kararname toplam 87 maddeden 
oluşmaktadır. 

İçeriği 

BİRİNCİ BÖLÜM – Yargı ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 3 – 2797 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

f) Yargıtayın ilk derece mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu 
davalarda, iş yoğunluğunun zorunlu kılması halinde Birinci Başkanlık 
Kurulu bir veya birden fazla daireyi sadece bu işlere bakmak amacıyla 
görevlendirebilir. Bu durumda, görevlendirilen dairenin bakmakta 
olduğu işler, bir sonraki takvim yılı beklenmeksizin Birinci Başkanlık 
Kurulu tarafından başka dairelere verilebilir.

MADDE 9 – 4/12/2004 tarihli ve 5271sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun 161 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(6) Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve 
kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge 
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adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve 
aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. Ağır ceza mahkemesinin görevine 
giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılır. 

MADDE 10 – 5271 sayılı Kanunun 172 ncimaddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu 
davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilme-
dikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı 
fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

MADDE 11 – 5271 sayılı Kanunun 173 üncü maddesinin altıncı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(6) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası 
açılabilmesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM – Medya Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Hükümler

MADDE 16 – 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendinin birinci paragrafı ile aynı fıkranın (ı) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu per-
sonelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara 
uygulanacak ek göstergeler,özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti 
gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklar, Yönetim Kuru-
lunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurum personeline 
sağlanan mali ve sosyal ödemeler ile ücretlerin toplamı, 4/7/2001 tarihli 
ve 631sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal 
Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan 
Bakanlar Kurulu kararları kapsamında tespit edilen ortalama ücret 
toplamı üst sınırını geçemez.

ı) Sözleşmeli personel; Kurumda radyo-televizyon yayın, yapım, tek-
nik ve bilişim hizmetlerini yürütmek üzere Kurumca yapılacak sınavla 
istihdam edilen, istihdama ve sözleşmeye ilişkin usul ve esasları Yönetim 
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Kurulunca belirlenen yerli veya yabancı uyruklu personeldir. Bu suretle 
çalıştırılacaklar, sosyal güvenlikleri bakımından 31/5/2006 tarihli ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine tabidir. Sözleşmeli 
personelin ücreti Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 
tespit edilir. Kurumun yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında 
fiilen çalışanlar hariç, sözleşmeli personelin ücretleri 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam 
edilenlere uygulanan sözleşme ücreti tavanının dört katını geçemez ve 
bu ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam 
edilecek personel sayısı 300’ü geçemez.Ancak, Kurumun yabancı dilde 
yayın yapan televizyon kanallarında fiilen çalıştırılmak üzere bu sayıya 
ilaveten 450’yi geçmemek üzere sözleşmeli personel istihdam edilebilir. 
Bu bentte belirtilen sözleşmeli personel sayıları Bakanlar Kurulu kararı 
ile artırılabilir. Yabancı uyruklular dışında kalan sözleşmeli personel 
yönetici kadrolarında görevlendirilebilir.

MADDE 17 – 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyon-
ların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(4) Bu madde ile 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu uya-
rınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapıl-
ması hâlinde, Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 
programlarının yayını bir gün durdurulur ve bu halde 32 nci maddenin 
dördüncü fıkrası uygulanır. Bir yıl içinde; aykırılığın tekrarı halinde 
medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınlarının beş güne kadar, ikinci 
kez tekrar edilmesi halinde onbeş güne kadar durdurulmasına, üçüncü 
kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – İç Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 22 – 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 
üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, bu Kanu-
nun ek 16 ncı ve ek 17 nci maddeleri çerçevesinde görevden ilişiği 
kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar 
göreve çağrılabilirler. Ayrıca, gönüllü güvenlik korucuları da aynı usulle 
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operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendiri-
lenler, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen harcırahtan ve yedinci 
fıkrasında belirtilen ek tazminattan yararlandırılırlar. Bu ödemeler 
dolayısıyla herne ad altında olursa olsun kamudan aldıkları ödemelerden 
kesinti yapılamaz.

MADDE 23 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
10 uncu maddesinin (13) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

13. Harp okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve astsubay mes-
lek yüksek okulları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi veya Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığı adına okudukları üniversite, fakülte veya yüksek okullar-
dan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte 
biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Bu yükümlüler mutlaka askerlik 
eğitimine tabi tutulur. Ancak harp okullarında veya Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisinde geçen sürenin muvazzaf askerlik hizmet süresini 
karşılaması halinde bunlar temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan 
yedeğe geçirilirler.

MADDE 24 – 1111 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme 
konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı 
gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, disiplin 
amiri, disiplin kurulu veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış 
olanlara, asgari Tugay Komutanlarının (Deniz Kuvvetleri ve Hava 
Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi), Jandarma Genel Komutanlığı 
ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ise asgari Alay Komutanı veya 
eşidinin onayı ile birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak 5 inci mad-
denin birinci fıkrasına tâbi erbaş ve erler için azami yedi güne, 5 inci 
maddenin ikinci fıkrasına tâbi erbaş ve erler için azami üç güne kadar 
ilave izin verilebilir. Verilecek bu ilave izinlerin usul ve esasları ilgisine 
göre Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.
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MADDE 25 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü 
ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına 
tertiplenen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler de birliklerinde görev 
yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere küçük sıhhi işlemleri yap-
maya yetkilidirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri muharip unsurlarından, Jandarma Genel 
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı operasyonel unsurların-
dan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığının 
merkez ve taşra teşkilatı personelinden görevlendirilen ve ilgili eğitimi 
başarıyla tamamlayanlar, görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak 
üzere, sağlık personeli yokluğunda, sağlık hizmetine ulaşıncaya kadar 
acil tıbbi müdahaleleri yapmaya yetkilidir. Söz konusu personelin yetki 
ve sorumlulukları ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 
İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca 
müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 26 – 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununa 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A 
maddesi eklenmiştir.

Kayıp Çocukların Araştırılması

MADDE 13/A – Kaybolan çocukların bulunması amacıyla, polis, 
sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki 
idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü 
emri ile kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk 
tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilir, 
telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilir ve sinyal bilgilerini 
değerlendirebilir. Tedbir kararı, en çok bir ay için verilebilir; ancak bu 
süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılabilir.

Mülki idare amirinin kararı, derhal mahkemenin onayına sunulur. 
Mahkeme kararını en geç yirmidört saat içinde verir.
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MADDE 27 – 2559 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığı-
nın tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, 
sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir.Erişim sağlayıcıları, yer 
sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu 
suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir.

MADDE 28 – 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin;

a) Birinci fıkrasına “ülke seviyesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ve sanal ortamda” ibaresi eklenmiştir.

b) İkinci fıkrasında yer alan “yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi 
amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Emniyet Genel Müdürünün veya İstihbarat Dairesi Başkanının” ibaresi 
“yazılı suçlar ile bilişim suçlarının işlenmesinin önlenmesi amacıyla 
hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel 
Müdürünün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanının 
veya bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire 
başkanının” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “telekomünikasyon yoluyla 
yapılan iletişim” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet bağlantı 
adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen veriler” 
ibaresi eklenmiştir.

c) Dördüncü fıkrasında yer alan “veya iletişim bağlantısını” ibaresi 
“ilgili internet bağlantı adresi veya bağlantıyı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Sekizinci fıkrasında yer alan “görevlilerince” ibaresi “görevlileri 
ile bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçlarıyla ilgili daire 
başkanlığı görevlilerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarında okuyanlar, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi fakülte ve yüksek okullarında 
okuyanlar, üniversitelerin fakülte ve yüksek okullarında Milli Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
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adına öğrenim görenler ya da kendi hesabına öğrenim görmekte iken Milli 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler, Polis Akademisi 
ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve 
yüksek okullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler 
veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü 
hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Emniyet Genel Müdürlüğü veya 
Millî İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile 
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek 
üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan;5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılmamış olup bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle 12/4/1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör 
eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakın-
larına veya engelliliğinin derecesi itibarıylabu Kanun hükümlerine 
göre malul olduğuna karar verilenler, birinci fıkrahükümlerinden aynı 
şekilde yararlandırılırlar.

MADDE 30 – 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak-
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 12 – Terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya 
da 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
kapsamındaki suçlar sebebiyle elkonulan,milli savunma veya iç güven-
lik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah,mühimmat, araç ve gereç ile sarf 
malzemesinin delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde, bu 
eşyaların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi, 
mahallin en büyük mülki amiri tarafından soruşturma evresinde hakim 
veya kovuşturma evresinde mahkemeden talep edilebilir. Talep üzerine 
verilen kararlara karşı itiraz edilebilir. Soruşturma veya kovuşturma 
sonunda elkonulan eşyanın iadesine karar verildiği takdirde iadenin 
konusunu rayiç değer oluşturur. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Adalet, İçişleri, Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarınca 
müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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MADDE 31 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 
inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “askeri öğrencilerin” ibaresi 
“askeri öğrenciler ile Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik 
Komutanlığı adına okuyan öğrencilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 59 – 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin sekizinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı 
plakalı araçlara uygulanacak olan trafik idari para cezaları, tebligat 
şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Trafik 
cezaları tahsil edilmeden yabancı plakalı aracın ülkeyi terk etmesine izin 
verilmez. Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, 
cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir. Bu fıkra hükümlerinin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 
Uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.

MADDE 65 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu 
görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve 
cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen 
faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak 
kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

MADDE 68 – 5188 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Özel güvenlik görevlileri 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli 
oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. 
İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen 
kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve 
değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda 
güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komis-
yon kararıyla genişletilebilir. Kişi korumasında çalışan özel güvenlik 
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görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke 
geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırlarıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 77 – 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 2 – Yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve 
yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından 
müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 
1/1/2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 
sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uya-
rınca kurulan Fona verilmiştir.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 35 kanun ve 3 kanun 
hükmünde kararnamede toplam 117 madde değiştirilmiş ve 12 

madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(VII). 681 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili 
kanun: 01.02.2018/7073 Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 06.01.2017/29940 
(Mükerrer)): 

Özeti 

681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname toplam 100 maddeden 
oluşmakta ve aşağıda belirtilen düzenlemeleri kapsamaktadır; 

•	 Olağanüstü hal kapsamında milli savunma ile ilgili çeşitli konu-
larda düzenlemeler yapılmakta, 

•	 Milli Savunma Bakanlığının askeri süreçlerdeki belirleyici ve 
yönlendirici konumunun yeniden tanımlanmasına dair düzen-
lemeler yapılmakta, 

•	 Er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına 
alınmakta ve ilgili kamu idareleri tarafından Sosyal Güvenlik 
Kurumuna prim ödenmesi suretiyle sağlık hizmetleri sorununun 
kalıcı olarak çözülmesi için hükümler getirilmekte, 
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•	 Subay ve astsubayların mecburi hizmet süresi onbeş yıla 
çıkarılmakta, 

•	 Sınır ötesi operasyonlar nedeniyle ilgili askeri personelin tazminat 
kaynaklı mağduriyetleri önlenmekte, 

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalan tabiplerin sağlık hizmetleri 
tazminatından yararlanmaya devam etmelerinin sağlanmakta, 

•	 Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde karar-
nameler ile düzenlenen çeşitli konulardaki değişikliklerin ilgili 
kanunlarla uyumunun sağlanmasına yönelik düzenlemeler 
yapılmaktadır.

İçeriği

211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu 1 inci maddede yer alan Jandarma 
ve Sahil Güvenlik dahil ibareleri kaldırılmıştır. 

Madde 19’da yapılan değişiklikle, “Astlar, üniformalı veya üniforma-
sız asker amirleri ile sivil amirlerinin verdiği emirleri yerine getirmek 
zorundadır” düzenlemesi yapılmıştır. 

926 sayılı TSK Personel Kanununda yapılan değişiklikle, general/ami-
ral kadroları, terfi esasları, rütbe uzatma süreleri yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 21 – 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fık-
rasının (a), (c), (d), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinde general-amiral kadroları (b) bendinde 
gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet 
ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir. 

c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin 
yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak lağv, tensik, teşkilatta 
vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi ve 
Yüksek Askerî Şûranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe 
miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile tuğgeneral-
tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral rütbele-
rinde değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılan tuğgeneral-tuğamiral, 
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tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral rütbelerine ait yıl kon-
tenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için 
yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan orgeneral-oramirallerin 
yıllık kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet 
gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûraca saptanır. 

d) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete 
devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general 
ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan 
yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye 
yükseltilenlerden sonra gel-mek şartıyla, Genelkurmay Başkanlığının 
görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî 
Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede 
hizmete devam edebilirler. 

Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci 
fıkralarındaki esaslara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete 
devam edenler, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve 
rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları 
rütbede hizmete devam ettirilebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre 
görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis, 
mühendis, askeri hakim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-
tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden 
değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak 
Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki 
çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam 
ettirilebilirler. 

i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramiraller iki yıl bu 
görevde kalabilirler. Bu süre, Milli Savunma Bakanının inhası, Baş-
bakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname 
ile birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış 
sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi 
esas alınır. 

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri 
gibi gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı 
görevinden alınabilirler. 
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j) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam etmelerinde 
zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Milli 
Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının 
onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu 
suretle hizmete devam edecek orgeneral-oramiral sayısı üçten fazla olamaz. 

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerek-
tiğinde rütbe bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemle 
emekliye sevk edilebilirler. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 
eklenen madde ile askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapmakta olan-
ların sevk tarihi ile terhis tarihi arasındaki primlerinin ilgili kamu 
idaresi tarafından karşılanarak genel sağlık sigortalısı sayılacağı yönünde 
düzenleme yapılmıştır. 

Bu KHK’nin genel sağlık sigortasına ilişkin 73 ila 83 üncü maddeleri 
ile 98 inci maddesi (6756 sayılı Kanunun GATA’da uzmanlık eğitimi 
yapma hakkını kazanmış olup henüz eğitime başlamamış olanların en 
az iki yıl kıta, kurum ve karargahlarda hizmet etme şartıyla Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi’ne araştırma görevlisi kadrolarına atanmasına 
ilişkin madde 106/7 fıkrasının yürürlükten kaldırılması) 01.03.2017 
tarihinde yürürlüğe girer. Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 14 kanunda toplam 110 
madde değiştirilmiş ve 37 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(VIII). 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (Yetki kanunu:31.01.2018/7068 Kabul tarihi: 02.01.2017 
R.G.:23.01.2017/29957): 

Özeti 

Kanun Hükmünde Kararname ile; 

•	 Genel kolluk görevini yürüten kurumların iç disiplinini sağlan-
maya ve hukuka uygun olarak hareket etmeye yönelik usul ve 
esaslar belirlenmekte,
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•	 Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin disip-
lin işlemleri düzenlenmekte, 

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının 
yapısının değiştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanmakta, 

•	 Disiplin işlerine ilişkin özel bir düzenleme yapılana kadar Jan-
darma ve Sahil güvenlik personelinin suç ve cezalarının Emniyet 
teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenmektedir.

Bu kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıdaki bölümler bölüm-
ler yer almaktadır; 

•	 Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

•	 Madde 1 – Amaç 

•	 Madde 2 – Kapsam 

•	 Madde 3 – Tanımlar

•	 İkinci Bölüm: Genel Hükümler 

•	 Madde 4 – Disiplin cezasını gerektiren fiillerin ve disiplin ceza-
larının niteliği 

•	 Madde 5 – Disiplin soruşturmasının adli soruşturma veya kovuş-
turmadan bağımsızlığı 

•	 Madde 6 – Takdir hakkının kullanımı 

•	 Üçüncü Bölüm: Disiplinsizlik ve cezaları 

•	 Madde 7 – Disiplin cezaları 

•	 Madde 8 – Disiplin cezası verilecek fiiller 

•	 Madde 9 – Devlet memurluğundan çıkarma 

•	 Madde 10 – Ağırlaştırıcı nedenler 

•	 Madde 11 – Geçici olarak kontrol altına alma 

•	 Madde 12 – Disiplin ceza puanına bağlı olarak meslekten çıkarma 
cezası verilmesi 

•	 Dördüncü Bölüm: Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 
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•	 Madde 13 – Disiplin amirleri 

•	 Madde 14 – Disiplin amirlerinin soruşturmaya ilişkin yetkileri

•	 Madde 15 – Disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi 

•	 Madde 16 – Emniyet teşkilatı disiplin kurulları 

•	 Madde 17 – Emniyet teşkilatı disiplin kurullarının görev ve 
yetkileri 

•	 Madde 18 – Emniyet teşkilatı disiplin kurullarınca verilen karar-
ların kesinleşmesi 

•	 Madde 19 – Jandarma teşkilatı disiplin kurulları 

•	 Madde 20 – Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının görev ve 
yetkileri 

•	 Madde 21 – Jandarma teşkilatı disiplin kurullarınca verilen 
kararların kesinleşmesi 

•	 Madde 22 – Sahil Güvenlik Komutanlığı disiplin kurulları 

•	 Madde 23 – Sahil Güvenlik teşkilatı disiplin kurullarının görev 
ve yetkileri 

•	 Madde 24 – Sahil Güvenlik teşkilatı disiplin kurullarınca verilen 
kararların kesinleşmesi 

•	 Madde 25 – Kurumların en üst amirleri hakkında soruşturma 

•	 Madde 26 – Disiplin amirlerinin ve kurullarının belirlenmesi ve 
çalışmasına dair esaslar 

•	 Beşinci Bölüm: Soruşturma Usulü, Karar, Zamanaşımı, İtiraz 

•	 Madde 27 – Soruşturma sonucu verilecek karar 

•	 Madde 28 – Görevden uzaklaştırma 

•	 Madde 29 – Zamanaşımı 

•	 Madde 30 – Cezalara itiraz ve cezanın kesinleşmesi 

•	 Madde 31 – Savunma hakkı 

•	 Madde 32 – Yargı denetimi 
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•	 Madde 33 – Cezanın yerine getirilme zamanı

•	 Altıncı Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler 

•	 Madde 34 – Uygulanacak hükümler 

•	 Madde 35 – Yönetmelik 

•	 Madde 36 – Değiştirilen hükümler 

•	 Madde 37 – Yürürlükten kaldırılan hükümler 

•	 Geçiş Hükümleri: 

•	 Madde 38 – Yürürlük 

•	 Madde 39 – Yürütme 

İçeriği 

Bu kararname ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmaktadır ; 

•	 Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Bu KHK’nin amacı; EGM, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı personeline iliş-
kin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin 
soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemektir. Bu KHK; EGM 
teşkilatında çalışan her sınıfta memurları; J.Gn.K. ve SGK teşkilatında 
görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli Sb., Astsb., uzman jandarma, 
uzman erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları kapsar. 

•	 İkinci Bölüm: Genel Hükümler

Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma 
veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve 
tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine 
getirilmesini engellemez. 

•	 Üçüncü Bölüm: Disiplinsizlik ve Cezaları

Disiplin cezaları, uyarma cezası, kınama cezası, aylıktan kesme cezası, 
kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma, Devlet 
memurluğundan çıkarmadır.

•	 Dördüncü Bölüm: Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 
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Kaymakamlar ilçe, valiler il teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine 
göre en üst disiplin amiridir. Valiler kaymakamlara, Bakan ise EG Md., 
J.Gn.Komutanı ve SG Komutanı ile valilere göre bir üst disiplin amiridir. 

•	 Beşinci Bölüm: Soruşturma Usulü, Karar, Zaman Aşımı, İtiraz 

Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın 
tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. Süresi içinde 
itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir. 

Kesinleşen disiplin cezasına karşı iptal davası açılabilir. 

•	 EKLER: 

•	 1 sayılı çizelge – Emniyet personeli disiplin ceza puanları 

•	 2 sayılı çizelge – Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli disiplin 
ceza puanları 

•	 3 sayılı çizelge – Emniyet personeli disiplin amirlerinin ceza 
yetkileri 

•	 4 sayılı çizelge – Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli disiplin 
amirlerinin ceza yetkileri 

Bu kanun hükmünde kararnameyle 5 kanunda toplam 4 madde 
değiştirilmiş ve 11 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(IX). 683 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7085 Kabul tarihi: 
02.01.2017 R.G.: 23.01.2017/29957): 

Özeti 

Bu kanun hükmünde kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç 
duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; 

•	 Terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu 
görevlileri ihraç edilmekte, 

•	 Terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan 
inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen 
kişiler kamu görevine iade edilmekte,
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•	 Terör örgütleriyle bağlantılı özel televizyon kanalları kapatılmakta, 

•	 Terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle açığa alınan veya haklarında 
adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, 
doçentlik başvurularına ilişkin işlemleri durdurulmakta, 

•	 Terör örgütleriyle bağlantılı halka açık ortaklıklar ve sermaye 
piyasası kurumları ve/veya bunların iş ve işlemleri hakkındaki 
dava ve takiplerde idare aleyhine yargılama giderine ve vekalet 
ücretine hükmedilememesi yönünde düzenleme yapılmakta,

•	 Kamu idareleri ve bağlı kuruluş ve ortaklıklarının, döviz ala-
caklarını borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış 
kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil 
edilmesi şartı getirilmekte,

•	 Kayyum atanan şirketlerin, kayyum atanmasından önceki sahip-
leri, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve diğer sorumlu 
yetkilileri aleyhine kayyumlar tarafından açılmış veya açılacak 
şahsi sorumluluk davalarında ilgili tüzel kişiliğin genel kurulunun 
veya yetkili kurulunun kararı aranmayacağı hükmü getirilmiştir.

Bu kanun hükmünde kararnamede yer alan hususlar aşağıya 
çıkarılmıştır. 

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbi;rler, 

•	 Madde 2 – İade hükümleri, 

•	 Madde 3 – Kapatılan kurum ve kuruluşlar, 

•	 Madde 4 – Doçentlik başvuruları, 

•	 Madde 5 – Sermaye piyasasına ilişkin tedbirler, 

•	 Madde 6 – Türk Lirası ile yapılacak tahsilat, 

•	 Madde 7 – Şahsi sorumluluk davalarına ilişkin tedbirler, 

•	 Madde 8 – Yürürlük, 

•	 Madde 9 – Yürütme
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İçeriği 

MADDE 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler: 

Terör örgütü 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 367 kişi kamu görevinden başka hiçbir işleme 
gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. 

MADDE 2 – İade hükümleri: 

Ekli (2) sayılı listede yer alan 124 kamu görevlisi, ilgili KHK’nın 
eki listelerin sıralarından çıkarılmıştır. 

MADDE 3 – Kapatılan kurum ve kuruluşlar: 

Terör örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı 
veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (3) sayılı listede yer alan iki özel 
televizyon kapatılmıştır. 

MADDE 4 – Doçentlik başvuruları: 

Terör örgütü veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güven-
liğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ya 
da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya haklarında 
adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan docent adaylarının, görevden 
uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma 
sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. 

MADDE 5 – Sermaye piyasasına ilişkin tedbir: 

Aynı değerlendirme neticesinde hakkında çeşitli tedbir ve yaptırımlar 
uygulanmış olan halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları 
ve/veya bunların iş ve işlemleri hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu kapsamında açılan dava ve takiplerde idare aleyhine yargılama 
giderine ve vekalet ücretine hükmedilemez, hükmedilenler tehsil edilemez. 

MADDE 6 – Türk Lirası ile yapılacak tahsilat: 

Kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, KİT ve 
bağlı ortaklıklar, özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin 
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yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, kamu payı olan özel 
kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar, niteliğine bakılmaksızın 
yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, 
borçlunun talebi üzerine 02.01.2017 tarihinde TCMB tarafından açık-
lanan döviz alış kurundan, 31.12.2017 tarihine Türk Lirası olarak tahsil 
edebilirler. 

MADDE 7 – Şahsi sorumluluk davalarına ilişkin tedbir: 

CMK m.133 uyarınca kayyım atanan şirketlerin, kayyım atanmasından 
önceki sahipleri, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve diğer 
sorumlu yetkilileri aleyhine kayyımlar tarafından açılmış veya açılacak 
şahsi sorumluluk davalarında ilgili tüzel kişiliğin genel kurulunun veya 
yetkili kurulunun kararı aranmaz.

Bu KHK ile ekli (1) sayılı listedeki 367 kişi kamu görevin-
den ihraç edilmiş; ekli (2) sayılı listedeki ihraç edilen 124 kişi 
ilgili listelerden çıkarılmış; ekli (3) sayılı listedeki 2 televizyon 

kapatılmıştır.

(X). 684 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7074 Kabul 
tarihi: 02.01.2017 R.G.: 23.01.2017/29957): 

Özeti 

684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile,

•	 15 Temmuz darbe girişimi dâhil 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamında terör eylemleri veya terörle mücadele görev-
leri sırasında yaralananlardan bu yaralanmalara bağlı olarak malul 
olmadıkları için aylık bağlanmayanlara aylık bağlanması hüküm 
altına alınmakta, 

•	 Merkez Bankasının Kamu İhale Kanunu’ndan istisna kapsamı 
genişletilmekte, 

•	 Kamu ihalelerine girmekten terör bağlantısı nedeniyle yasakla-
nacaklara ilişkin bildirimlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce 
yapılması karar altına alınmakta, 
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•	 MİT Müsteşarlığına sadece yurt dışı bağlantılı kişi ve kuruluşlarla 
ilgili bildirim yapması görevi verilmekte, 

•	 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan 
yardımların terörle mücadele kapsamında zarar görenlere ödenen 
tazminattan mahsubu uygulamasına son verilmekte,

•	 Terörle bağlantılı ihraççıların hukuka aykırı, sermayeyi ve malvar-
lığını azaltıcı işlemleri hakkında açılan davalarda Sermaye Piyasası 
Kurulu yüksek meblağlı harç ve teminat ödemekten korunmakta, 

•	 Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketicinin gerekçe gös-
termeden sözleşmeden dönmesi durumunda ödenecek tazminat 
miktarı, sözleşme tarihinden itibaren belli cayma sürelerinde 
kademeli olarak artırılmakta, 

•	 Terör ve örgütlü suçlarda olağanüstü hâl süresince otuz gün ola-
rak düzenlenen gözaltı süresi, yedi güne indirilmekte; kanıtların 
toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle 
bu süre yedi gün uzatılabilmekte; yakalanan şüphelinin yetkili 
adli merci önüne çıkarılmasındaki azami süre yedi gün olarak 
düzenlenmekte; bu süre zorunlu durumlarda yedi gün uzatılabil-
mesi hüküm altına alınmakta; gözaltındaki şüphelinin müdafii ile 
görüşme hakkının Cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle 
kısıtlanabilmesine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır.

İçeriği

684 sayılı KHK, toplam 13 maddeden oluşmakta ve aşağıda belirtilen 
düzenlemeleri kapsamaktadır; 

MADDE 1 – 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki ek 
madde ile geçici madde eklenmiştir. 

EK MADDE 3 – Terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mev-
zuata göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanmayanlardan, 
Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname 
hükümlerine göre derece tespiti yapılanlara bu dereceleri esas alınarak 
gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulu-
nacak tutarda aylık bağlanır. 
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GEÇİCİ MADDE 17 – Terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili 
mevzuata göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanmayanlardan, 
talepte bulunanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hizmet 
süreleri, unsurlar ve memur aylık katsayısı ile ödenmekte olan aylık-
ları esas alınarak Ek 3 üncü madde hükümlerine göre tespit olunacak 
tutarda bu maddenin yürürlüğe girdiği takip eden aybaşından itibaren 
aylık bağlanır. 

MADDE 8 – 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “doksan gün” ibaresi “yüz-
seksen gün” şeklinde değiştirilmiştir. 

(1) Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört 
aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden 
dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun 
satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri 
yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren 
ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için 
yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila 
yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini 
isteyebilir.

MADDE 10 – 6749 sayılı OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 
KHK’nin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunun madde 6/1. fıkra 
(a) bendi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 

(a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya 
mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından 
itibaren yedi günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya 
şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin 
yedi gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 9 kanunda toplam 15 
madde değiştirilmiş ve 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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(XI). 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7075 
Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 23.01.2017/29957): 

Özeti

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

•	 Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle yürürlüğe 
konulan ve yargı yolu kapalı olan işlemlere karşı özel bir idari 
komisyon oluşturulmakta, 

•	 Komisyonun oluşumu, görev, yetki ve başvuru usulleri 
belirlenmekte, 

•	 Bu komisyon kararlarının da yargı denetimine açık olması esasına 
dayalı bir düzenlemeye gidilerek olağanüstü hal kapsamında tesis 
edilen tüm işlemlere karşı denetim yolu açılmakta,

•	 Bundan sonra da olağanüstü hal kapsamında söz konusu olabi-
lecek benzer işlemlere de Komisyonun bakabilmesini sağlayacak 
esnek bir sistem oluşturulmaktadır.

Bu kanun hükmünde kararnamede yer alan hususlar aşağıya 
çıkarılmıştır; 

•	 Madde 1 – Komisyonun oluşumu 

•	 Madde 2 – Komisyonun görevleri 

•	 Madde 3 – Komisyonun görev süresi 

•	 Madde 4 – Üyelerin güvenceleri ve hakları 

•	 Madde 5 – Bilgi ve belge talep etme yetkisi 

•	 Madde 6 – Gizlilik 

•	 Madde 7 – Başvurularda usul ve süre 

•	 Madde 8 – Ön inceleme 

•	 Madde 9 – İnceleme ve karar 

•	 Madde 10 – Kararların uygulanması 

•	 Madde 11 – Yargı denetimi 
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•	 Madde 12 – Sekreterya 

•	 Madde 13 – Usul ve esaslar, 

•	 GEÇİCİ MADDE 1 – Geçiş hükümleri, 

•	 Madde 14 – Yürürlük, 

•	 Madde 15 – Yürütme

İçeriği 

Anayasanın 120 nci maddesi kapsamında ilan edilen ve 21.07.2016 
tarihli ve 1116 sayılı TBMM kararıyla onaylanan OHAL kapsamında, 
terör örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubi-
yeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir 
idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen 
işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere 
OHAL işlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyon yedi üyeden oluşur, toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. 

Komisyonun görevleri arasında; kamu görevinden, meslekten veya 
görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğinin kesilmesi, dernek, vakıf, 
özel sağlık kuruluşu, özel öğretim kurumları, özel radyo ve televizyon, 
gazete, dergi, haber ajansının kapatılması, emekli personel rütbelerinin 
alınması konularında başvuruların incelenmesi bulunmaktadır. 

Komisyonun görev süresi iki yıldır. Gerek görülmesi halinde bu sürenin 
bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatılır. 

Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden 
talep edebilir. 

Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevin-
den, meslekten çıkarılan ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları 
kuruma da başvurabilir. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan 
başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletir. 

Ön inceleme sonunda şartlara uygunluğu tespit edilen başvuruyu 
Komisyon, dosya üzerinden inceler, başvurunun reddine veya kabulüne 
karar verir. Başvurunun kabulü halinde ilgili kişinin ataması Devlet 
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Personel Başkanlığı tarafından onbeş gün içinde yapılır. Kapatılan kurum 
ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili KHK hükümleri 
yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. 

Komisyon kararlarına karşı HSYK’ca belirlenecek Ankara İdare Mah-
kemelerinde iptal davası açılabilir. 

Geçiş Hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin 
yayımından itibaren bir ay içinde seçilir. 

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Komisyon tarafın-
dan başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, bu maddenin yayımlandığı 
tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan 
edilir. 

(3) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi 
bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7 nci mad-
dedeki usul ve süreler uygulanır. 

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce 
667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrası ile 6749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsa-
mında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılma-
larına karar verilenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı 
tarihten itibaren altmış gün içinde 11 inci maddenin ikinci fıkrasında 
yer alan hükümlere göre dava açabilir.

(XII). 686 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 06.02.2018/7086 Kabul tarihi: 
02.01.2017 R.G.: 07.02.2017/29972 (Mükerrer)): 

Özeti 

Bu kanun hükmünde kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç 
duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; 

•	 Terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve grup-
larla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olan ve Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listede belirtilen 
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kamu görevlileri ihraç edilmekte,bunlar hakkında uygulanacak 
tedbirlerin düzenlenmekte, 

•	 Terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan 
inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen 
ve ekli listede belirtilen kişiler kamu görevine iade edilmekte, 

•	 Benzer şekilde öğrencilikle ilişikleri kesilenler ilgili listelerden 
çıkarılmakta ve haklarındaki tedbirler kaldırılmakta, 

•	 Emekli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden FETÖ/PDY 
terör örgütüne aidiyet, iltisak ve irtibatı olanların rütbeleri ve 
polis kimlikleri alınmakta ve olağanüstü hal kanun hükmünde 
kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edilenlere uygulanan 
yaptırımlara tabi tutulmakta, 

•	 Adli soruşturma kapsamında kayyım atanan şirketlerde, ortaklık 
pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı tarihten bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar şirket 
ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemlerinin 
muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılması ve ticaret sicilinden 
resen terkin edilmesi hüküm altına alınmaktadır.

Bu kanun hükmünde kararnamede yer alan hususlar aşağıya 
çıkarılmıştır; 

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler, 

•	 Madde 2 – İade hükümleri, 

•	 Madde 3 – Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler, 

•	 Madde 4 – Muvazaalı devir işlemleri, 

•	 Madde 5 – Yürürlük, 

•	 Madde 6 – Yürütme
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İçeriği

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler

Terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 
ve Ek (1) sayılı listede yer alan 4.464 kişi kamu görevinden başka 
hiç bir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. 

İade Hükümleri

Ekli (2) sayılı listede yer alan 17 kamu görevlisi, ilgili KHK’nin 
eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. Ekli (3) sayılı listede yer 
alan öğrencilikten ilişiği kesilen iki kişi, ilgili KHK’nin eki listelerin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Emekli Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Tedbirler 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesi 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 irtibatlı olan ve ekli (4) sayılı 
listede yer alan 242 kişinin rütbeleri alınmıştır. 

Muvazalı Devir İşlemleri 

5271 sayılı CMK’nın 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan 
şirketlerde ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başla-
dığı tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar şirket ortakları 
tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazalı kabul edilerek 
geçersiz sayılır ve ticaret sicilinden resen terkin edilir.

Bu KHK ile ekli (1) sayılı listedeki 4464 kişi kamu görevin-
den ihraç edilmiş; ekli (2) sayılı listedeki ihraç edilen 17 kişi 

ilgili listelerden çıkarılmış; ekli (3) sayılı listedeki ilişiği kesilen 
2 öğrenci ilgili listelerden çıkarılmış; ekli 4 sayılı listedeki ihraç 
edilen 242 Emniyet Genel Müdürlüğü mensubunun rütbeleri 

alınmıştır.
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(XIII). 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7076 
Kabul tarihi: 02.01.2017 R.G.: 09.02.2017/29974):

Özeti

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

•	 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyımlık yetkisini 
kullandığı şirket, ortaklık payı ve varlıkların müsadere edilmesi 
durumunda bunların TMSF tarafından satılması ve tasfiye edil-
mesi hüküm altına alınmakta, 

•	 Kış lastiği kullanımı zorunluluğuna ilişkin yaptırımlar hakkında 
düzenleme yapılmakta, 

•	 2017 yılı sonuna kadar özel sektör işverenlerince işe alınanlara 
ilişkin sigorta prim desteği, ücretlerine ilişkin gelir vergisi stopaj 
teşviki ve ödemelerde damga vergisi istisnası sağlanmakta, 

•	 Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve ilkelerine uygun kredi 
kullandırma ve buna bağlı işlemlerin zimmet suçu sayılmaması 
yönünde düzenleme yapılmakta, 

•	 Özel öğretim kurumları arasında yer alan öğrenci etüt eğitim 
merkezleri kapatılmakta ve belediyelerce açılmak ve işletilmek 
üzere sosyal etkinlik merkezleri düzenlenmekte,

•	 Radyo ve televizyon yayın iletimine ilişkin olarak verici tesis ve 
işletim şirketinin ulusal karasal yayın lisansı sahibi kuruluşlar 
tarafından kurulması koşulu ile azami hisse oranına dair sınırla-
malar kaldırılmakta, 

•	 TMSF’ye devir bağlamında kayyımlık görevini yürütenlerin 
hukuksal, idari, mali ve cezai sorumluluktan muafiyetine ilişkin 
yürürlükteki düzenleme netleştirilmekte, 

•	 Olağanüstü hâl kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle 
kapatılan özel radyo ve televizyonların yayın lisansları, karasal 
yayın hakları, frekans ve kanal kullanım izinlerinin ihya edilmekte,
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•	 Maliye Bakanlığı veya TMSF tarafından kapatılan radyo ve tele-
vizyon varlıkları ile birlikte ya da ayrı olarak satılabilmesi hüküm 
altına alınmakta,

•	 Seçim dönemlerinde suç oluşturan radyo ve televizyon yayınları 
hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen yaptırım karar-
larına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır.

İçeriği

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, müsadere edilen şirket, 
ortaklık payları ve varlıklar başlığı altında toplam 14 maddede aşağıda 
belirtilen düzenlemeleri kapsamaktadır; 

Müsadere Edilen Şirket, Ortaklık Payları ve Varlıklar 

MADDE 1 – 6758 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapıl-
ması hakkında KHK’nin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunun 19 
uncu maddesi gereğince kayyımlık yetkisi TMSF tarafından kullanılan 
şirketler, ortaklık payları ve varlıklarının müsaderesine karar verilmesi 
halinde müsadere kararı, bu şirket, ortaklık payları ve varlıkların TMSF 
tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir. Satış ve tas-
fiyeden elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilir. 

MADDE 2 – 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 65/A maddesi 
eklenmiştir. 

Kış Lastiği Zorunluluğu

MADDE 65/A – Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların 
kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi 
için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde 
araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-
nın yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 
JandarmaGenel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır 
kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. 
Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 
Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası 
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verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın 
yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafın-
dan izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını 
azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından belirlenir.

MADDE 5 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununun 2 nci maddesininbirinci fıkrasının (b) bendine “özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal 
etkinlik merkezleri” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezleri” 
ibaresi ile aynı fıkranın (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm prog-
ramına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen 
faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1/7/2017 
tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/7/2017 tarihine kadar bu 
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (h), (i), (k), (o) 
ve (ö) bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin 
gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna 
göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli 
kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar 
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 8 – 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi değiştirilmiştir.

 “Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca kendilerine 
tahsis edilen televizyon kanalı, multipleks kapasitesi ile radyo frekans-
larından yapacakları yayınlarını, tek bir verici tesis ve işletim şirketince 
kurulan ve/veya işletilen radyo ve televizyon verici tesislerinden yapmak 
zorundadır. Sermayesinin en az yarısı kamuya ait olmak üzere kurulan 
veya iştirak edilen verici tesis ve işletim şirketinin uyması gereken şartlar 
Üst Kurulca belirlenir ve şartları yerine getiren tek bir verici tesis ve 
işletim şirketine yayın iletim yetkisi verilir.”
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MADDE 11 – 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamında Fon tara-
fından atanan veya görevlendirilenler” ibaresi “Kayyımlık yetkisi Fona 
devredilen veya Fonun kayyım olarak atandığı şirketleri soruşturma ve 
kovuşturma süresince yönetmek üzere atananlar veya görevlendirilenler” 
şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(4) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe 
konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan özel radyo 
ve televizyonların; 15/7/2016 tarihi itibarıyla sahip oldukları yayın 
lisansları, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri HakkındaKanunun geçici 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrası kapsamındaki yayın hakları, frekans ve kanal 
kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinleri 
Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu tarafından ihya edilir. İhya edilen bu lisans ve haklar ile frekans, 
kanal kullanımı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri 
izinlerin Maliye Bakanlığınca veya üçüncü fıkra kapsamında Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunca, kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait 
diğer varlıklarla birlikte ya da ayrı ayrı satılması durumunda bunların 
yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri Fonun bildirimi üzerine, 
gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme 
gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 7 kanun ve 1 kanun hük-
münde kararnamede toplam 13 madde değiştirilmiş ve 6 madde 

yürürlükten kaldırılmıştır.
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(XIV). 688 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 07.02.2018/7087 Kabul tarihi: 
20.03.2017 R.G.: 29.03.2017/30022 (Mükerrer)):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile, ekli listede yer alan kamu görev-
lilerinin, ilgili kanun hükmünde kararnamelerin eki listelerin ilgili 
sıralarından çıkarılarak, kamu görevine iadesi ve buna ilişkin hususlar 
düzenlenmektedir.

İçeriği

688 sayılı kanun hükmünde kararname, “İade hükümleri” başlığı 
altında üç madde ve eki listeden oluşmaktadır. 

MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan 416 kamu görevlisi, 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.

Bu KHK ile ekli listede ihraç edilen 416 kişi ilgili listelerden 
çıkarılmıştır.
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(XV). 689 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 07.02.2018/7088 Kabul tarihi: 
17.04.2017 R.G.: 29.04.2017/30052):

Özeti

689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsa-
mında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; 

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmakta, 

•	 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında öğrenim gören bazı 
kişiler aynı gerekçeyle öğrencilikle ilişikleri kesilmekte, 

•	 Olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle 
doğrudan kamu görevinden ihraç edilen ancak yapılan inceleme 
sonucunda söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya grup-
larla bağlantılı olmadığı tespit edilen bazı kişiler kamu görevine 
iade edilmekte,

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan bazı kurum ve kuruluşlar kapatılmakta; 

•	 Daha önce olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde karar-
namelerle doğrudan kapatılan ancak yapılan inceleme sonucunda 
söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplarla bağlan-
tılı olmadığı tespit edilen bazı kurum ve kuruluşlar hakkındaki 
hükümler kaldırılmakta,

•	 Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci 
yurtları ve pansiyonların faaliyetlerini sürdürdükleri dönemde 
üzerlerinde bulundukları taşınmazların devredildiği üçüncü kişi-
lerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin 
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı 
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olması halinde, taşınmaz üzerinde kapatılma işleminden önceki 
faaliyete devam edildiğine bakılmaksızın devir işlemleri muvazaalı 
kabul edilmektedir.

689 sayılı kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıda belirtilen 
hususlar yer almaktadır; 

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler, 

•	 Madde 2 – İade hükümleri, 

•	 Madde 3 – Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler, 

•	 Madde 4 – Yurtdışında öğrenim görenler, 

•	 Madde 5 – Değişiklik hükümleri, 

•	 Madde 6 – Yürürlük 

•	 Madde 7 – Yürütme 

•	 EKLER 

 - 1 Sayılı Liste (İhraç edilen personel) 

 - 2 Sayılı Liste (Görevine iade edilen personel) 

 - 3 Sayılı Liste (Kapatılan kurum ve kuruluşlar) 

 - 4 Sayılı Liste (Açılmasına izin verilen kurum ve kuruluşlar) 

 - 5 Sayılı Liste (İlişiği kesilen yurtdışındaki burslu öğrenciler) 

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler

Terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 
ve Ek (1) sayılı listede yer alan 3974 kişi kamu görevinden başka hiç 
bir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.

İade Hükümleri

Ekli (2) sayılı listede yer alan 236 kamu görevlisi, ilgili KHK’nin 
eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.
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Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler

Terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 
ve ekli (3) sayılı listede yer alan bir gazete, bir dergi, 18 vakıf, 14 
dernek ve 13 özel sağlık kuruluşu kapatılmıştır. Kapatılan kurum 
ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve 
haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Ekli (4) sayılı lis-
tede yer alan 5 dernek, ilgili KHK’nin eki listelerin ilgili sıralarından 
çıkarılmıştır.

Yurt Dışında Öğrenim Görenler

Terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 
ve Ek (5) sayılı listede yer alan 59 kişinin öğrencilikle ilişikleri kesil-
miştir. Bunların eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve 
bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derece-
lerine bağlı haklardan yararlanamazlar.

Değişiklik Hükümleri

15.08.2016 tarihli ve 670 sayılı KHK’ye terör örgütlerine veya MGK’ca 
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara ait taşınmazların devir işlemleri muvazalı kabul 
edilir ve tapuda ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü 
adına her türlü kısıylama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 2 kanun hükmünde karar-
name toplam 4 madde değiştirilmiştir. Bu KHK ile ekli (1) sayılı 

listede bulunan 3974 kişi kamu görevinden ihraç edilmiş; ekli 
(2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 236 kişi ilgili listelerden 
çıkarılmış; ekli (3) sayılı listede yer alan 14 dernek, 1 gazete, 

1 dergi, 13 sağlık kuruluşu, 18 vakıf kapatılmış; ekli (4) sayılı 
listede kapatılan 5 dernek ilgili listeden çıkarılmış; ekli (5) sayılı 

listedeki 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesilmiştir. 
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(XVI). 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7077 
Kabul tarihi: 17.04.2017 R.G.: 29.04.2017/30052):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 Bazı yargı organlarının başkan ve üyeleri hakkında yürütülen soruş-
turma ve kovuşturmalarda bazı usul hükümleri düzenlenmekte, 

•	 Göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara 
elkonulması ve tasfiye edilmesine ilişkin hüküm getirilmekte,

•	 Yurt dışında alınan boşanma kararlarının tanınması 
kolaylaştırılmakta, 

•	 Milli Savunma Bakanlığında görev alacak personelin güvenlik 
soruşturmasının yapılma usulü düzenlenmekte,

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası gerektiren fiiller arasına 
terör örgütleri ile ilgili çeşitli hususlar eklenmekte, 

•	 Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde başka yüksekokullar 
kurulabilmesi imkanı sağlanmakta,

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı-
nın Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ayrılmasına ilişkin bazı 
mevzuat uyum düzenlemeleri yapılmakta, 

•	 Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı için 7000 çarşı ve 
mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmekte, 

•	 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığınca talep edilen içme ve kullanma sularına 
ilişkin analizlerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında ücretsiz 
yapılması hüküm altına alınmakta, 

•	 Muhtarların ve güvenlik korucularının sosyal güvenlik primlerinin 
devlet tarafından karşılanması imkanı getirilmekte,

•	 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin üyelik 
görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerine dair hukuki, idari, 
mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hükme bağlanmakta,
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•	 Türkiye’ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik 
yayın yapan yayın kuruluşlarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin yargı yetkisi kabul edilmekte, 

•	 Bazı program türlerine radyo ve televizyonlarda yer verilmemesi 
yayın hizmeti ilkeleri arasına eklenmekte,

•	 RTÜK tarafından uygulanan bazı yaptırımlar düzenlenmekte,

•	 PTT A.Ş.’nin bankacılık hizmeti sunmasına ilişkin düzenlemeler 
yapılmaktadır.

690 sayılı kanun hükmünde kararname, toplam 77 maddeden oluş-
makta ve aşağıda belirtilen bölümleri kapsamaktadır;

•	 Birinci Bölüm: Yargı ile İlgili Düzenlemeler, 

•	 İkinci Bölüm: Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler, 

•	 Üçüncü Bölüm: İç Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler, 

•	 Dördüncü Bölüm: Sosyal Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler, 

•	 Beşinci Bölüm: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 
ile İlgili Düzenlemeler, 

•	 Altıncı Bölüm: Medya Hizmet Sağlayıcılarla İlgili Düzenlemeler, 

•	 Yedinci Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler

İçeriği 

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargı ile İlgili Düzenlemeler 

MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkeme-
leri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanuna 3/H maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3/I 
maddesi eklenmiştir.

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü

MADDE 3/I – Bölge idare mahkemelerinde görev yapan başkan, 
daire başkanı ve üyelerin görevden doğan veya görev sırasında işlenen 
suçları ve şahsi suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar, 26/9/2004 
tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
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Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 47 
nci maddesi hükümleri uyarınca yürütülür. Ancak, anılan maddede 
yer alan en yakın bölge adliye mahkemesi ibaresinden, görev yapılan 
bölge idare mahkemesinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge adliye 
mahkemesi anlaşılır.

MADDE 2 – 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu-
nun 46 ncı maddesinin mülga altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili suçüstü 
halinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma sonucunda dosya, 
düzenlenen fezlekeyle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gön-
derilir. Hâkim kararı gerektiren işlemlere dair Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara 
yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu suçların en ağırına 
bakmakla görevli Yargıtay ceza dairesini numara itibarıyla izleyen 
ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir. Suçun son numaralı ceza 
dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme yetkisi Birinci Ceza 
Dairesi Başkanına aittir. Hâkim kararı gerektiren işlemlerde başkanın 
verdiği kararlara karşı yapılan itirazı numara itibarıyla izleyen ceza 
dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire başkanının kararı, Birinci 
Ceza Dairesi Başkanı tarafından incelenir. İddianame hazırlanması 
hâlinde kovuşturma Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır.

MADDE 3 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece 
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetki-
leri Hakkında Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Soruşturma aşamasında hâkim kararı gerektiren işlemlere dair 
Cumhuriyet başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer olmadığına 
dair kararlara yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu suçların en 
ağırına bakmakla görevli bölge adliye mahkemesi ceza dairesini numara 
itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir.Suçun son 
numaralı ceza dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme yetkisi 
birinci ceza dairesi başkanına aittir. Hâkim kararı gerektiren işlemlerde 
başkanın verdiği kararlara karşı yapılan itirazı, numara itibarıyla izle-
yen ceza dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire başkanının kararı, 
birinci ceza dairesi başkanı tarafından incelenir.
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Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları ile ceza dairelerinin 
idarî yaptırım kararı verme yetkisi bakımından 30/3/2005 tarihli ve 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22 ila 31 inci maddeleri uygulanır. 
Cumhuriyet savcısının verdiği idarî yaptırım kararlarına karşı bölge 
adliye mahkemesi ceza dairesine başvurulabilir.

İKİNCİ BÖLÜM – Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 10 – 1325 sayılı MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanu-
nun madde 2/1 inci fıkrasına eklenen bentle; “Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetleri MİT Müsteşarlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilir.” düzenlemesi 
yapılmıştır.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 31 kanun ve 3 kanun hük-
münde kararnamede toplam 97 madde değiştirilmiş ve 9 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu KHK ile Emniyet Genel Müdür-

lüğüne 7000 çarşı, mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmiştir.

(XVII). 691 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 31.01.2018/7069 
Kabul tarihi: 05.06.2017 R.G.: 22.06.2017/30104 (2. Mükerrer)):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 Muhtemel kaza risklerine karşı uçuş emniyetini etkileyebilecek 
nitelikteki yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgi-
lerin ilgili kurum ve kuruluşlarca Harita Genel Komutanlığına 
bildirilmesi hükmü getirilmekte, 

•	 Terör bağlantılı kişilerin askerlik celp ve sevk dönemlerinin Milli 
Savunma Bakanlığınca ayrıca belirlenmesi yasalaşmakta,

•	 İzinli olduğu durumlar hariç ülke sınırları dışında üç gün geçiren 
asker kişilerin yabancı ülkeye kaçmış sayılması kabul edilmekte, 

•	 Yüksek Askeri Şûranın terfi işlemlerinde Subay Sicil Yönetmeli-
ğinin esas alınması kaldırılmakta, 
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•	 Kayyımlık görevi TMSF tarafından yürütülen şirketlerde faa-
liyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş 
olması hâlinde denetçinin, şirket yönetim kurulunun teklifi 
üzerine TMSF’nin ilişkili olduğu Bakan tarafından atanması 
şartı getirilmekte, 

•	 Noterlik, bilirkişilik ve arabuluculuk yapabilme ile ilgili şartlar 
arasına terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmama hususu 
eklenmekte, 

•	 Olağanüstü hal kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce mes-
lekten çıkarılanların Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komis-
yonu kararlarına karşı yapacakları iptal başvurularını İçişleri 
Bakanlığı aleyhine yapması hükmü getirilmektedir.

İçeriği

691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, toplam 14 maddeden 
oluşmakta ve aşağıda belirtilen düzenlemeleri içermektedir. 

MADDE 1 – 657 sayılı Harita Genel K.lığı Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

Düşey Engel Bilgileri

EK MADDE 5 – Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınır-
ları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve 
benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler, bu yapı ve tesisleri yapan, 
yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve 
kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Komutan-
lığına gönderilir. 

MADDE 2 – 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 

EK MADDE 10 – Terör örgütü veya Milli Güvenlik Kurulunca Dev-
letin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, 
yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu Kanunda yazılı geçerli mazereti 
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olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk 
esaslarına göre silah altına alınırlar. 

MADDE 7 – 12/4/1991 tarihli ve 3713sayılı Terörle Mücadele Kanu-
nunun 20/A maddesinin birinci fıkrasında yeralan “bir yıl” ibaresi “iki 
yıl” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Birinci fıkra kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel 
kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini 
amacıyla açılan davalarda; davalının adres kayıt sisteminde adresinin 
bulunmaması veya bulunup da tebligata elverişli olmaması halinde, 
mahkemece, dava dilekçesinin özeti tirajı ellibinin üzerinde olan ve 
yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri vasıtasıyla ilan edilir. 
Yapılacak ilanda davalının bir ay içinde yurtiçinde tebligata elverişli 
bir adres veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmemesi ya 
da davada kendisini avukatla temsil ettirmemesi halinde, yargılamaya 
yokluğunda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat 
yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı usulle tebliğ edileceği 
ihtar edilir. Adresi yabancı ülkede bulunan davalıya çıkarılacak teb-
ligatta, bu fıkrada belirtilen ilanda yer alan hususlar ile yabancı ülke 
adresine bir daha tebligat yapılmayacağı ihtarına yer verilir.

Birinci fıkra kapsamında açılan davaların kısmen veya tamamen 
reddi halinde, davacı aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmolunur. 
Ancak belirlenen ücret dava değerini geçemez.

MADDE 8 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
399 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütü-
len şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçile-
memiş olması halinde denetçi, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından 
atanır. Bakan bu yetkisini Fon Kuruluna devredebilir.

MADDE 11 –10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 
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20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Kayyımlık yetkisi Fona devredilen veya Fonun kayyım olarak atan-
dığı şirketleri ve ortaklık paylarını soruşturma ve kovuşturma süresince 
yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar veya görevlendirilenler ile 
5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasına göre mal-
varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla atananlar ve bu kapsamda icra 
edilen iş ve işlemler hakkında 8/11/2016tarihli ve 6755 sayılı Olağa-
nüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve 
Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci 
ve 38 inci maddeleri uygulanır.

MADDE 37 – Karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin, bu 
karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorum-
luluğu doğmaz. 

EK-1.2.2018- 7079/113 üncü madde – Resmi bir sıfat taşıyıp 
taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine 
bakılmaksızın 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü 
ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bas-
tırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 38 – OHAL süresince yayımlanan kanun hükmünde 
kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle 
açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 10 kanun ve 1 kanun  
hükmünde kararnamede toplam 15 madde değiştirilmiş ve  

1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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(XVIII). 692 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 07.02.2018/7089 
Kabul tarihi: 05.06.2017 R.G.: 14.07.2017/30124 (Mükerrer)):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmakta, 

•	 Bu kişiler olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden ihraç 
edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulmakta, 

•	 Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile daha önce 
kamu görevinden ihraç edilmesine karşın, sonradan terör örgüt-
lerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olmadığı saptanan kişiler kamu görevine iade edilmekte, 

•	 Söz konusu iade sürecine ilişkin geçiş hükümleri ve 1 derneğin 
durumu yeniden düzenlenmekte, 

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişilerin madalyaları geri alınmakta,

•	 Ayrıca rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 
1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanuna tabi olarak yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin 
durumlarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

692 sayılı kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıda belirtilen 
hususlar yer almaktadır;

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler

•	 Madde 2 – İade hükümleri
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•	 Madde 3 – Rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri

•	 personeli

•	 Madde 4 – Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

•	 Madde 5 – Yurtdışında öğrenim görenler

•	 Madde 6 – Geri alınan madalyalar

•	 Madde 7 – Yürürlük

•	 Madde 8 – Yürütme

•	 EKLER

 - 1 Sayılı Liste (İhraç edilen personel listesi)

 - 2 Sayılı Liste (Göreve iade edilen personel listesi)

 - 3 Sayılı Liste (Rütbeleri alınan emekli TSK personel listesi)

 - 4 Sayılı Liste (Açılan dernek listesi)

 - 5 Sayılı Liste (Öğrencilik ile ilişkileri kesilenler listesi)

 - 6 Sayılı Liste (Öğrencilikleri iade edilenler listesi)

 - 7 Sayılı Liste (Madalya ve nişanları alınanlar listesi)

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler

Terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 
ve Ek (1) sayılı listede yer alan 7.395 kişi kamu görevinden başka 
hiç bir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.

İade Hükümleri

Ekli (2) sayılı listede yer alan 312 kamu görevlisi, ilgili KHK’nin 
eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Rütbesi Alınan Emekli TSK Personeli

TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, 6413 sayılı 
TSK Disiplin Kanunu hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma 
cezası alan, Devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmesi fesih edilen, 
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müstafi sayılan ile 926 sayılı TSK Personel Kanununun geçici 32 nci 
maddesi kapsamında haklarında işlem tesis edilenlerden, Terör Örgütü 
veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (3) sayılı listede 
yer alan 342 personelin rütbeleri alınmış ve emekli kimlikleri iptal 
edilmiştir.

Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler

Ekli (4) sayılı listede yer alan bir dernek, ilgili KHK’nin eki liste-
lerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Yurt Dışında Öğrenim Görenler

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkındaki 
Kanuna tabi öğrencilerden, Terör Örgütü veya MGK’ca 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 9 kişinin öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Ekli (6) 
sayılı listede yer alan bir kişi (Mikail TEMİREL, ABD’de öğrenim) 
ilgili KHK’nin eki listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır.

Geri Alınan Madalyalar

Terör Örgütü veya MGK’ca 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 2 kişiye veril-
miş olan madalyalar geri alınmıştır. (Hakan ŞÜKÜR, Arif ERDEM)

Bu KHK ile ekli (1) sayılı listede yer alan 7395 kişi kamu göre-
vinden ihraç edilmiş; ekli (2) sayılı listede bulunan ihraç edilen 
312 kişi ilgili listelerden çıkarılmış; ekli (3) sayılı listedeki ihraç 
edilen 342 TSK mensubunun rütbeleri alınmış ve emekli kim-
likleri iptal edilmiş; ekli (4) sayılı listedeki kapatılan 1 dernek 

ilgili listeden çıkarılmış; ekli (5) sayılı listede bulunan 9 kişinin 
öğrencilikle ilişiği kesilmiş; ekli (6) sayılı listede ilişiği kesilen 1 
öğrenci ilgili listeden çıkarılmış; ekli (7) sayılı listedeki 2 kişiye 

verilen Devlet Övünç Madalyası geri alınmıştır.
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(XIX). 693 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 07.02.2018/7090 Kabul tarihi: 
15.08.2017 R.G.: 25.08.2017/30165):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmakta, 

•	 Bu kişiler olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden ihraç 
edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulmakta, 

•	 Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile daha önce 
kamu görevinden ihraç edilmesine karşın, sonradan terör örgüt-
lerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olmadığı saptanan kişiler kamu görevine iade edilmekte, 

•	 Söz konusu iade sürecine ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmekte, 

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteği 
ile emekli olan veya istifa eden subaylardan 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 
değerlendirilenlerin rütbeleri alınmakta ve emekli kimlikleri iptal 
edilmekte, bu kişilere ilişkin görev yasakları belirlenmektedir.

693 sayılı kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıda belirtilen 
hususlar yer almaktadır; 

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler 

•	 Madde 2 – İade hükümleri 

•	 Madde 3 – Rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli 
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•	 Madde 4 – Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler 

•	 Madde 5 – Yürürlük 

•	 Madde 6 – Yürütme 

•	 EKLER 

 - EK (1) Sayılı Liste (İhraç edilen personel listesi) 

 - EK (2) Sayılı Liste (Göreve iade edilen personel listesi) 

 - EK (3) Sayılı Liste (Dz.K.K. dan göreve iade edilen personel 
listesi) 

 - EK (4) Sayılı Liste (Rütbesi alınan emekli TSK personeli) 

 - EK (5) Sayılı Liste (Kapatılan kurum ve kuruluşlar) 

 - EK (6) Sayılı Liste (Listeden çıkarılan kurum ve kuruluşlar) 

İçeriği 

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler 

Terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 
ve Ekli (1) sayılı listede yer alan 928 kişi kamu görevinden başka hiç 
bir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. 

İade Hükümleri 

Ekli (2) sayılı listede yer alan 57 kamu görevlisi, ilgili KHK’nin 
eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. Ekli (3) sayılı listede yer 
alan üç kişi, ilgili KHK’nin eki listelerinden çıkarılmıştır. 

Rütbesi Alınan Emekli TSK Personeli 

TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa 
eden subaylardan, Terör Örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlen-
dirilen ve ekli (4) sayılı listede yer alan on kişinin rütbeleri alınmış 
ve emekli kimlikleri iptal edilmiştir. 
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Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler

Terör örgütlerine veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faa-
liyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, 
iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve Ekli (5) sayılı listede yer alan üç 
dernek, iki gazete ve bir haber ajansı kapatılmıştır. 

Ekli (6) sayılı listede yer alan bir sağlık kuruluşu, bir özel radyo ve 
bir vakıf ilgili KHK’nin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Bu KHK ile ekli (1) sayılı listede yer alan 928 kişi kamu göre-
vinden ihraç edilmiş; ekli (2) sayılı listede bulunan ihraç edi-
len 57 kişi ilgili listelerden çıkarılmış; ekli 3 sayılı listedeki 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilen 3 kişi ilgili 

listelerden çıkarılmış; ekli (4) sayılı listedeki Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’ndan ihraç edilen 10 kişinin rütbeleri alınmış ve 
emekli kimlik kartları iptal edilmiş; ekli (5) sayılı listedeki 3 
dernek, 2 gazete, 1 haber ajansı kapatılmış; ekli (6) sayılı lis-
tedeki kapatılan 1 sağlık kuruluşu, 1 özel radyo, 1 vakıf ilgili 

listeden çıkarılmıştır.

(XX). 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7078 
Kabul tarihi: 15.08.2017 R.G.: 25.08.2017/30165):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 Güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucuları hakkında 
görevleriyle ilgili soruşturma ve kovuşturma açılması halinde 
azami üç avukat ücretinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılan-
ması hüküm altına alınmakta, 

•	 Askerlik yoklamaları ve celp esaslarının TRT ve diğer ulusal yayın 
yapan televizyon ve radyo kanallarında zorunlu yayın olarak 
duyurulması ve bu duyuruların yükümlülere tebliğ yerine geçmesi 
şeklinde düzenleme yapılmakta, 

•	 Uyuşturucu ile mücadelede caydırıcılığı temin maksadıyla cezalar 
yeniden düzenlenmekte, 
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•	 Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı yeni-
den yapılandırılmakta, 

•	 Hakim ve savcıların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tara-
fından satışı yapılan tabanca ve mermileri bedeli mukabilinde 
zati silah olarak satın alabilmesi imkanı tanınmakta, 

•	 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlan-
makta ve görevlerini yerine getirirken Cumhurbaşkanına karşı 
sorumlu olması hükmü getirilmekte,

•	 Kaldırılan askeri yargı mercilerinde görev yapanların özlük hakları 
ile dosya devirlerine ilişkin düzenlemeler yapılmakta, 

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğındaki albay ve generallerin yaş haddinden önce kadrosuzluk 
tazminatı ödenerek müşterek kararname ile emekliye sevk edile-
bilmesine yönelik düzenleme yapılmakta,

•	  Harp okullarının ve astsubay meslek yüksekokullarının Milli 
Savunma Üniversitesine bağlanması doğrultusunda uyum düzen-
lemeleri yapılmakta, 

•	 Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde yapılan değişik-
liklerin sadece bu değişiklikten sonraki ilk derece mahkeme karar-
larının incelenmesi bakımından sonuç doğurması yasalaşmakta, 

•	 Gizli soruşturmacının tanık olarak dinlenmesi gerektiğinde duruş-
mada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan ya da 
ses veya görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenebilmesi 
usulü getirilmekte,

•	 Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili 
hakkında soruşturma ve kovuşturmanın Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesince yapılması hükmü 
getirilmektedir.

694 sayılı kanun hükmünde kararname 205 maddeden oluşmaktadır.

EKLER 

•	 (1) Sayılı Liste – Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) – Merkez 
ihdas edilen kadro (3.000 kişi) 
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•	 (2) Sayılı Liste – EGM – Taşra ihdas edilen kadro (29.008 kişi) 

•	 (3) Sayılı Liste – Adalet Bakanlığı – Merkez ihdas edilen 
kadro (5 kişi) 

•	 (4) Sayılı Liste – Adalet Bakanlığı – Taşra ihdas edilen kadro 
(Meslek mensupları) (4.000 kişi)

•	 (5) Sayılı Liste – Adalet Bakanlığı – Taşra ihdas edilen kadro 
(2.000 kişi) 

•	 (6) Sayılı Liste – HSK-Merkez ihdas edilen kadro (Meslek 
mensupları) (100 kişi) 

•	 (7) Sayılı Liste – Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Gn.Md. - 
Taşra ihdas edilen kadro (177 kişi) 

•	 (8) Sayılı Liste – Aksaray ili Sultanhanı ilçesine bağlanan köy 
(Yeşiltömek Köyü-Merkez) 

•	 (9) Sayılı Liste – Artvin ili Kemalpaşa ilçesine bağlanan köyler 
(Akdere, Çamurlu, Dereiçi, Gümüşdere, Karaosmaniye, Kaya-
köy, Kazimiye, Köprücü, Liman, Osmaniye, Sarp, Üçkardeş) 

•	 (10) Sayılı Liste – İçişleri Bakanlığı – Taşra ihdas edilen kadro 
(236 kişi) Maliye Bakanlığı – Taşra ihdas edilen kadro (36 kişi) 

•	 Milli Eğitim Bakanlığı – Taşra ihdas edilen kadro (38 kişi) 

•	 Sağlık Bakanlığı – Taşra ihdas edilen kadro (62 kişi) 

•	 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Taşra ihdas edilen 
kadro (34 kişi) 

•	 Gençlik ve Spor Bakanlığı – Taşra ihdas edilen kadro (26 kişi) 

•	 Diyanet İşleri Başkanlığı – Taşra ihdas edilen kadro (28 kişi) 

•	 Tapu ve Kadastro Gn.Md. – Taşra ihdas edilen kadro (28 kişi) 

•	 Emniyet Genel Müdürlüğü – Taşra ihdas edilen kadro (2 kişi) 

İçeriği 

MADDE 1 – 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine aşağı-
daki fıkra eklenmiştir. 
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Güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının, terörle müca-
dele görevinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan 
soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç 
avukatın ücreti İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten vali-
likler tarafından karşılanır. 

MADDE 5 – 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

MSB ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi nam ve hesabına tıp 
fakültelerinde okuyan tabip subaylardan yükümlülük süresini tamam-
lamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği 
kesilenler, kalan yükümlülük süresince hekimlik mesleğini icra edemezler. 

MADDE 8 – 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 42 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna 
başvurulamaz. 

MADDE 9 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13 – İdari yargının görev alanına giren konularda, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış ilamsız icra 
takipleri hakkında, talep üzerine icra müdürünce 42 nci maddenin 3 
üncü fıkrası uyarınca dosya üzerinden düşme kararı verilir ve karar 
alacaklıya resen tebliğ edilir. Alacaklı, düşme kararının tebliğinden 
itibaren yedi gün içinde şikayet yoluna başvurabilir. Düşme kararının 
kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde idari yargı merciinde dava 
açabilir. Düşme talebinin reddine veya düşme kararı hakkındaki şikayetin 
kabulüne ilişkin karar kesinleşmeden takibe devam edilmez.

Birinci fıkra kapsamındaki ilamsız icra takipleri hakkında açılmış 
itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında talep üzerine, 
karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Tarafların yaptığı takip 
ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti üzerilerinde bırakılır. Bu kararın 
kesinleşmesi üzerine takip dosyası icra müdürlüğüne iade edilir ve takip 
hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılır. 

MADDE 10 – 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak-
kındaki Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
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EK MADDE 2 – Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara 5271 sayılı Kanunun 128 
inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüne göre elkonulur. Bu maddenin 
birinci fıkrasına göre elkonulan aracın; 

a) Soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde 
tekrar kullanılması, 

b) Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması, 

c) Önemli miktar veya değerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle ele 
geçirilmesi, 

ç) Suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatının bulunması 
hallerinden birinin varlığı durumunda, elkonulan araç sahibine iade 
edilmez. 

MADDE 17 – 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle 
İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete 
veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseler Arasındaki 
İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Hakem kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 
iki hafta içinde 6100 sayılı HMK’nın ilgili hükümleri uyarınca istinaf 
kanun yoluna başvurulabilir. Bölge Adliye Mahkemesinin incelemesi 
sonucunda; 

a) Hakem kararının usul ve esas yönünden hukuka aykırı olduğu 
kanaatine varırsa gerekirse duruşma açarak yapılacak yargılama sonu-
cunda yeniden esas hakkında kesin olarak karar verir. 

İstinaf kanun yoluna başvurulması hakem kararının icrasını kendi-
liğinden durdurur.

MADDE 16 – 04.06.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 36 – Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan 32.012 
kişilik kadro ihdas edilerek 190 sayılı KHK’nin eki (I) sayılı cetvelin 
EGM’ne ait bölümüne eklenmiştir. 
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MADDE 81 – 29.03.1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 5 – Ekli (3), (4) ve (5) sayılı listelerde yazılı 6.005 
kişilik kadro ihdas edilerek 190 sayılı KHK’nin eki (I) ve (II) cet-
vellerin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiş, 190 sayılı 
KHK’nin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan “Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu” bölümleri “Hakimler ve Savcılar Kurulu” 
şeklinde değiştirilmiş ve ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas 
edilerek anılan KHK’nın eki (II) sayılı cetvelin Hakimler ve Savcılar 
Kuruluna ait bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 192 – 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve 
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1 – (1) …Ekli (7) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas 
edilerek 190 sayılı KHK’nın eki (I) sayılı cetvelin Türkiye Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 202 – (1) Ekli (8) sayılı listede adı yazılı “Yeşiltömek” 
Köyünü kapsamak ve Sultanhanı Beldesi merkez olmak üzere, Aksaray 
İlinde Sultanhanı adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur. 

(2) Ekli (9) sayılı listede adları yazılı “Akdere, Çamurlu, Dereiçi, 
Gümüşdere, Karaosmaniye, Kayaköy, Kazimiye, Köprücü, Liman, Osma-
niye, Sarp, Üçkardeş” köyleri kapsamak ve Kemalpaşa Beldesi merkez 
olmak üzere, Artvin İlinde Kemalpaşa adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye 
kurulmuştur. 

(3) Bu KHK ile kurulan ilçelerin personel ihtiyacını karşılamak 
üzere Ekli (10) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara 
ait 490 kişilik kadro ihdas edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü KHK’ye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine 
eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, merkezi yönetim 
bütçe kanunlarındaki sınırlamalara bir yıl süreyle tabi değildir. Bu 
maddenin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı 
KHK’nın 9 uncu maddesinde yer alan sınırlamaya bağlı olmaksızın 
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bu maddeyle ihdas edilen kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 58 kanundan 55 kanun ve  
6 kanun hükmünde kararnamede toplam 308 madde değişti-
rilmiş ve 31 madde yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 3 kanun 
(357, 1600, 1602 sayılı kanunlar) yürürlükten kaldırılmıştır.  
Bu KHK ile 38.779 kadro ihdas edilmiş, Aksaray iline bağlı  
Sultanhanı ilçesi ve belediyesi, Artvin iline bağlı Kemalpaşa 

ilçesi ve belediyesi tesis edilmiştir.

(d). 26 ncı Dönem 3 üncü Yasama Yılında Yayımlanan Kanun Hükmünde 
Kararnameler:

(I). 695 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 08.02.2018/7092 Kabul tarihi: 
20.11.2017 R.G.: 24.12.2017/30280): 

Özeti 

695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsa-
mında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; 

•	 Terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu 
görevlileri ihraç edilmekte, 

•	 Terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan 
inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen 
kişiler kamu görevine iade edilmekte,

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi iste-
ğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan; 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 
değerlendirilenlerin rütbeleri alınmakta ve emekli kimlikleri iptal 
edilmekte, 
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•	 Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede yer alan kurum ve 
kuruluşlar kapatılmakta, 

•	 Daha önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle 
doğrudan kapatılmış olmakla birlikte bilahare yapılan incelemeler 
sonucunda terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca Dev-
letin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplarla bağlantılı olmadığı tespit edilen 1 
vakfın yeniden açılmasına imkan sağlanmakta,

•	 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanun kapsamında yurt dışında eğitime gönderilenlerden terör 
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güven-
liğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanların öğrencilikle 
ilişikleri kesilmektedir.

695 sayılı kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıda belirtilen 
hususlar yer almaktadır;

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler

•	 Madde 2 – İade hükümleri

•	 Madde 3 – Rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

•	 Madde 4 – Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

•	 Madde 5 – Yurtdışında öğrenim görenler

•	 Madde 6 – Yürürlük

•	 Madde 7 – Yürütme

•	 EKLER

 - 1 Sayılı Liste: İhraç edilen personel

 - 2 Sayılı Liste: Göreve iade edilen personel

 - 3 Sayılı Liste: Rütbesi alınan personel

 - 4 Sayılı Liste: Kapatılan kurumlar

 - 5 Sayılı Liste: Açılan kurumlar

 - 6 Sayılı Liste: İlişiği kesilen öğrenciler
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İçeriği

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler

Terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 
ve Ekli (1) sayılı listede yer alan 2.756 kişi kamu görevinden başka 
hiç bir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.

İade Hükümleri

Ekli (2) sayılı listede yer alan 115 kamu görevlisi, ilgili KHK’nin 
eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Rütbesi Alınan Emekli TSK Personeli

TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa 
eden subaylardan, Terör Örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlen-
dirilen ve Ekli (3) sayılı listede yer alan 22 kişinin rütbeleri alınmış 
ve emekli kimlikleri iptal edilmiştir.

Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler

Terör örgütlerine veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faa-
liyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, 
iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve Ekli (4) sayılı listede yer alan 7 
dernek, 7 vakıf, 2 gazete ve 1 sağlık merkezi kapatılmıştır.

Ekli (5) sayılı listede yer alan 1 vakıf, ilgili KHK’nın eki listenin 
ilgili sırasından çıkarılmıştır.

Yurt Dışında Öğrenim Görenler

08.04.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkındaki Kanuna tabi öğrencilerden, Terör örgütlerine veya 
MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı 
olan ve Ekli (6) sayılı listede yer alan altı kişinin öğrencilikle ilişikleri 
kesilmiştir.
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Bu KHK ile ekli (1) sayılı listede bulunan 2756 kişi kamu göre-
vinden ihraç edilmiş; ekli (2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 

115 kişi ilgili listelerden çıkarılmış; ekli (3) sayılı listedeki ihraç 
edilen 22 TSK mensubunun rütbeleri alınmış, emekli kimlikleri 
iptal edilmiş; ekli (4) sayılı listedeki 7 dernek, 7 vakıf, 2 gazete, 
1 sağlık kuruluşu kapatılmış; ekli (5) sayılı listedeki kapatılan 

1 vakıf ilgili listeden çıkarılmış; ekli (6) sayılı listedeki 6 kişinin 
öğrencilikle ilişiği kesilmiştir.

(II). 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 01.02.2018/7079, 
Kabul tarihi: 20.11.2017, R.G.: 24.12.2017/30280):

Özeti

696 sayılı kanun hükmünde kararname, 137 maddeden oluşmakta 
ve aşağıda belirtilen hususlar düzenlenmektedir;

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

•	 Terörle mücadele kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları 
ve kardeşlerinin yararlanacağı askerlik muafiyeti düzenlenmekte, 

•	 Dövizle askerlik ödemelerinin konsolosluklarca tahsil edilebilmesi 
imkanı getirilmekte, 

•	 Bakan yardımcıları, köy ve mahalle muhtarları ile belediye baş-
kanlarına silah ruhsatı verilmekte ve köy ve mahalle muhtarları 
ile belediye başkanlarına bir silahla sınırlı olmak kaydıyla ruhsat 
harcı muafiyeti getirilmekte, 

•	 Vakıfbank hisselerinin Hazineye devrine ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmekte, 

•	 Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarının sayısı artırılmakta,

•	 DMK’nin 4/C maddesi yürürlükten kaldırılmakta ve kamuda 
geçici personel istihdamına son verilmekte,

•	 Hâlihazırda 4/C statüsündeki personel 4/B kapsamına alınmakta,

•	 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda düzenlemeler 
yapılmakta, 
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•	 Danıştay’da 16, Yargıtay’da 100 kadro ihdası yapılmakta,

•	 Danıştay ve Yargıtay üyesi olmanın koşulları yeniden 
düzenlenmekte, 

•	 Milli Savunma Üniversitesine 1.000 memur kadrosuna atama 
yapılma yetkisi verilmekte,

•	 MİT personelinin istifa usulü düzenlenmektedir.

•	 EKLER

 - (1) Sayılı Liste – Diyanet İşleri Başkanlığı – Merkez ihdas 
edilen kadro (2 kişi)

 - (2) Sayılı Liste – Danıştay – Merkez ihdas edilen kadro 
(Meslek mensupları) (16 kişi)

 - (3) Sayılı Liste – Yargıtay – Merkez ihdas edilen kadro 
(Meslek mensupları) (100 kişi)

 - (4) Sayılı Liste – Adalet Bakanlığı – Merkez iptal edilen 
kadro (5 kişi)

 - (5) Sayılı Liste – Adalet Bakanlığı – Merkez ihdas edilen 
kadro (Meslek mensupları) (5 kişi)

 - (6) Sayılı Liste - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Merkez ihdas edilen kadro (6 kişi)

İçeriği

MADDE 1 – 1111 sayılı Askerlik Kanununun m.10/1 inci fıkra 9 
uncu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 
sayılı Kanunun madde 21/1 inci fıkra j bendi kapsamına giren sivillerin 
kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşle-
rinin tamamı,

b) Kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dahil) kendilerinden 
olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri, 
istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri 
halinde terhis edilir.
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MADDE 13 – 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 25 – Bursa ili Gemlik ilçesinin deprem tehlikesi 
altında bulunması ve ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerle-
rinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak 
muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve 
tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca 
belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına 
çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir.

MADDE 15 – 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 18/A maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Yurt dışı sürekli görevlere atanmada Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, 
daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki 
ehliyet sınavına tabi tutulmazlar.

MADDE 20 – 926 sayılı TSK Personel Kanununun madde 65/1 inci 
fıkra (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Haklarında taksirli suçlar hariç bir suçtan kamu davası açılanlara 
ilişkin iddianameler, kabulünü müteakip mahkeme tarafından sanığın 
mensubu bulunduğu kuvvet komutanlığına ve MSB’lığına gönderilir. 
Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis, taksirli suçlar hariç olmak 
üzere beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan veya yüz 
kızartıcı bir suçtan yahut emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen 
taarruz, hakaret, mukavemet suçlarından dolayı kamu davası açılanlar, 
ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen MSB tarafından 
açığa alınabilirler.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezaları-
nın infazı sırasında subaylara maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin 
ödenek ve tazminatları verilmez.

MADDE 29 – 1325 sayılı MSB Görev ve Teşkilatları Hakkındaki 
Kanuna ek madde eklenerek “Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin 
imkan ve kabiliyetleri kullanılarak üretim planlamasını düzenlemek 
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amacıyla Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT A.Ş.) unvanı 
altında” bir anonim şirket kurulduğu, sermayesinin tamamının Hazine 
Müsteşarlığına ait olduğu, güvenlik soruşturması sonuçlanmadan muvaz-
zaf veya sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere subay ve astsubay 
temel eğitimine alınanlardan güvenlik soruşturması menfi sonuçlanması 
nedeniyle ilişiği kesilenlerden herhangi bir tazminat ve bunlara tekabül 
eden faizleri talep edilmez. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek 
Okulları arasınıflarına alınan öğrenci ve öğrenci adaylarından güvenlik 
soruşturmalarının menfi sonuçlanması nedeniyle Milli Savunma Üni-
versitesinden ilişiği kesilenler, istekleri halinde geçiş yapmış oldukları 
okullarına geri alınırlar.

MADDE 32 – 2575 sayılı Danıştay Kanunu madde 64’e aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, başkan vekilleri, daire başkan-
ları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler 
ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden karşılanır.

MADDE 51 – 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT 
Kanununun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılarak MİT’te göreve 
başladıkları tarihten itibaren beş yıl geçmeden istifa edenler görevle 
ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe Devlet memur-
luğuna alınamazlar.

MADDE 64 – 3388 sayılı TSK Güçlendirme Vakfı Kanununa ekleme 
yapılarak vakfa özgülenen mal ve haklar ile sonradan iktisap ettiği mal 
ve hakların, vakıf yetkili organının kararıyla daha yararlı olanlarla 
değiştirilebileceği veya paraya çevrilebileceği, vakıf mütevelli heyetinin 
Cumhurbaşkanı başkanlığında oluşturulduğu şeklinde düzenlenmiştir.

MADDE 16 – 22.06.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan-
lığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

EK MADDE 5 – Ekli (1) sayılı listede yer alan Diyanet İşleri 
Başkanlığı-Merkez kadrosuna 2 kişilik kadro ihdas edilerek 
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Diyanet İşleri 
Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 33 – 06.01.1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 2 – Ekli (2) sayılı listede yer alan Danıştay- Mer-
kez meslek mensupları kadrosuna 16 kişilik kadro ihdas edilerek 
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Danıştay 
Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 43 – 04.02.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 2 – Ekli (3) sayılı listede yer alan Yargıtay- Mer-
kez meslek mensupları kadrosuna 100 kişilik kadro ihdas edilerek 
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Yargıtay 
Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 53 – 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 6 – Ekli (4) sayılı listede yer alan Adalet Bakanlığı-
Merkez kadrosundaki 5 kişilik kadro iptal edilerek 13/12/1983 
tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (5) 
sayılı listede yazılı Adalet Bakanlığı-Merkez meslek mensupları 
kadrosunda 5 kişilik kadro ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait 
bölümüne eklenmiştir.

MADDE 129 – 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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Kadro İhdası

EK MADDE 2 – (1) Ekli (6) sayılı listede yer alan Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı-Merkez kadrosunda 6 kişilik kadro ihdas 
edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Bu kanun hükmünde kararnameyle 52 kanun ve 7 kanun 
hükmünde kararnamede toplam 233 madde değiştirilmiş ve 
49 madde yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 129 kadro ihdas 
edilmiş, 5 kadro iptal edilmiş, Milli Savunma Üniversitesi’nde 

istihdam edilmek üzere 1.000 memur kadrosuna atama yapılma 
yetkisi verilmiştir.

(III). 697 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 13.02.2018/7098, Kabul tarihi: 
08.01.2018, R.G.: 12.01.2018/30299):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmakta,

•	 Bunların olağanüstü hal kapsamında daha önce kamu görevinden 
ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulmakta,

•	 Bilahare yapılan incelemeler ve yeniden değerlendirmeler netice-
sinde Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı 
tespit edilen ekli listede yer alan kişiler hakkındaki hükümler tüm 
sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı 
tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kaldırılmakta,
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•	 Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faa-
liyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunan 
kurum ve kuruluşlarla ilgili tedbirlerin alınmakta ve bunlara ilişkin 
hususlar düzenlenmektedir.

697 sayılı kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıda belirtilen 
hususlar yer almaktadır;

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler

•	 Madde 2 – İade hükümleri

•	 Madde 3 – Rütbesi alınan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

•	 Madde 4 – Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

•	 Madde 5 – Yürürlük

•	 Madde 6 – Yürütme

•	 EKLER

 - (1) Sayılı Liste: İhraç edilen personel

 - (2) Sayılı Liste: Göreve iade edilen personel

 - (3) Sayılı Liste: Öğrencilikleri iade edilenler listesi

 - (4) Sayılı Liste: Göreve iade edilen askeri personel

 - (5) Sayılı Liste: Rütbesi alınan Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli

 - (6) Sayılı Liste: Kapatılan kurum ve kuruluşlar

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler

Terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 
ve Ekli (1) sayılı listede yer alan 262 kişi kamu görevinden başka hiç 
bir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.
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İade Hükümleri

Ekli (2) sayılı listede yer alan 1.823 kamu görevlisi, ilgili KHK’nin 
eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK gereği öğrencilikle 
ilişikleri kesilmiş olanlardan bu KHK’ye Ekli (3) sayılı listede yer alan 
iki kişi, ilgili KHK’nin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Ekli (4) sayılı listede yer alan 54 kişi ilgili KHK’nin eki listenin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Rütbesi Alınan TSK Personeli

TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa 
eden subaylardan, Terör Örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değer-
lendirilen ve Ekli (5) sayılı listede yer alan 5 kişinin rütbesi alınmış 
ve emekli kimlikleri iptal edilmiştir.

Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler

Terör Örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensu-
biyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve Ekli 
(6) sayılı listede yer alan 1 radyo ve 1 televizyon kapatılmıştır.

Bu KHK ile ekli (1) sayılı listede bulunan 262 kişi kamu göre-
vinden ihraç edilmiş; ekli (2) sayılı listedeki ihraç edilen 1823 
kişi ilgili listelerden çıkarılmış; ekli (3) sayılı listedeki ilişiği 

kesilen 2 öğrenci ilgili listeden çıkarılmış; ekli (4) sayılı listede 
bulunan TSK’dan ihraç edilen 54 TSK mensubu ilgili listelerden 
çıkarılmış; ekli (5) sayılı listedeki ihraç edilen 5 TSK mensubu-
nun rütbeleri alınmış ve kimlik kartları iptal edilmiş; ekli (6) 

sayılı listedeki 1 radyo, 1 televizyon kapatılmıştır.
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(e). 27 nci Dönem 1 inci Yasama Yılında Yayımlanan Kanun Hükmünde 
Kararnameler: 

(I). 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (İlişkili kanun: 31.10.2018/7150, Kabul tarihi: 
04.06.2018, R.G.: 08.07.2018/30472):

Özeti

701 sayılı kanun hükmünde kararname ile;

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmakta,

•	 Bunların olağanüstü hal kapsamında daha önce kamu görevinden 
ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulması doğrultu-
sunda düzenlemeler yapılmakta, 

•	 Olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle 
doğrudan kamu görevinden ihraç edilen ancak bilahare yapılan 
incelemeler ve yeniden değerlendirmeler sonucunda terör örgüt-
lerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olmadığı tespit edilen bazı kişiler hakkındaki hükümlerin kaldı-
rılmasına yönelik düzenleme yapılmakta,

•	 Buna göre ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne iliş-
kin kanun hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve 
sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı 
tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılmakta, 

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı 
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ve Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı personelinin rütbeleri 
alınmakta, 

•	 Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faa-
liyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
aidiyeti, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunan 
kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler düzenlenmektedir.

701 sayılı kanun hükmünde kararname içeriğinde aşağıda belirtilen 
hususlar yer almaktadır;

•	 Madde 1 – Kamu personeline ilişkin tedbirler

•	 Madde 2 – İade hükümleri

•	 Madde 3 – Rütbesi alınan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

•	 Madde 4 – Rütbesi alınan Emniyet Teşkilatı personeli

•	 Madde 5 – Rütbesi alınan Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı 
personeli

•	 Madde 6 – Yurtdışında öğrenim görenler

•	 Madde 7 – Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

•	 Madde 8 – Yürürlük

•	 Madde 9 – Yürütme

•	 EKLER

 - (1) Sayılı Liste: İhraç edilen personel

 - (2) Sayılı Liste: Göreve iade edilen personel

 - (3) Sayılı Liste: Göreve iade edilen askeri personel

 - (4) Sayılı Liste: Rütbesi alınan Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli

 - (5) Sayılı Liste: Rütbesi alınan Emniyet Teşkilatı personeli

 - (6) Sayılı Liste: Rütbesi alınan Jandarma Genel Komutanlığı 
Teşkilatı personeli

 - (7) Sayılı Liste: Öğrencilik ile ilişiği kesilen listesi

 - (8) Sayılı Liste: Kapatılan kurum ve kuruluşlar
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İçeriği

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler

Terör örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensu-
biyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve Ek (1) sayılı listede 
yer alan 18.632 kişi kamu görevinden başka hiç bir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmıştır.

İade Hükümleri

Ekli (2) sayılı listede yer alan 129 kamu görevlisi, ilgili KHK’nin 
eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. Ekli (3) sayılı listede yer 
alan 19 kişi, ilgili KHK’nin kabulüne ilişkin kanunun eki listenin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Rütbesi Alınan Emekli TSK Personeli

TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden 
veya başka bir sebeple ayrılanlardan, Terör Örgütü veya MGK’ca Devletin 
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olduğu değerlendirilen ve Ekli (4) sayılı listede yer alan 324 kişinin 
rütbeleri alınmış ve emekli kimlikleri iptal edilmiştir.

Rütbesi Alınan Emniyet Teşkilatı Personeli

04.06.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 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 Terör 
Örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulun-
duğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti 
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve Ekli (5) 
sayılı listede yer alan 1.167 kişinin rütbeleri alınmıştır.
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Rütbesi Alınan Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı Personeli

Devlet memurluğundan veya meslekten çıkarılan subay, astsubay 
ve uzman jandarma ile 27.07.1967 tarihli ve 926 sayılı TSK Personel 
Kanununun geçici 32 nci maddesi kapsamında haklarında işlem tesis 
edilenlerden; Terör Örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve 
Ekli (6) sayılı listede yer alan 35 kişinin rütbeleri alınmış ve emekli 
kimlikleri iptal edilmiştir.

Yurtdışında Öğrenim Görenler

08.04.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderile-
cek Talebe Hakkındaki Kanuna tabi öğrencilerden, Terör Örgütü veya 
MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve Ekli (7) sayılı listede 
yer alan kişinin (İlker ASLANTEPE) öğrencilikle ilişiği kesilmiştir.

Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler

Terör örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubi-
yeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve Ekli (8) 
sayılı listede yer alan 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kapatılmıştır.

Bu KHK ile ekli (1) sayılı listede bulunan 18.632 kişi kamu 
görevinden ihraç edilmiş; ekli (2) sayılı listedeki ihraç edilen 
129 kişi ilgili listelerden çıkarılmış; ekli (3) sayılı listedeki 
ihraç edilen 19 TSK mensubu ilgili listelerden çıkarılmış; 
ekli (4) sayılı listedeki ihraç edilen 324 TSK mensubunun 
rütbeleri alınmış ve kimlikleri iptal edilmiş; ekli (5) sayılı 

listedeki ihraç edilen 1167 Emniyet Genel Müdürlüğü Men-
subunun rütbeleri alınmış; ekli (6) sayılı listedeki ihraç edilen 

35 Jandarmanın rütbeleri alınmış ve emekli kimlik kartları 
iptal edilmiş, ekli (7) sayılı listedeki 1 öğrencinin ilişi kesil-
miş; ekli (8) sayılı listedeki 12 dernek, 3 gazete, 1 televizyon 

kapatılmıştır.
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d. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Kabul Edilmesine 
Dair Kanunlar:

(1). Olağanüstü Hal Sürecinde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
Kabul Edilmesine Dair 32 Kanunun Listesi:

•	 18 Ekim 2016: 6749 Sayılı OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin 667 Sayılı KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanun (R.G.29872/29.10.2016)

•	 08 Kasım 2016: 6755 Sayılı OHAL Kapsamında Alınması 
Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme 
Yapılması Hakkında 668 Sayılı Sayılı KHK’nın Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 29898/24.11.2016)

•	 09 Kasım 2016: 6756 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması ve MSÜ Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair 669 Sayılı KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesi 
Hakkında Kanun (R.G. 29898/24.11.2016)

•	 09 Kasım 2016: 6757 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında 
671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun (R.G.29898/24.11.2016)

•	 10 Kasım 2016: 6758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 674 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.29898/24.11.2016)

•	 31 Ocak 2018: 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri 
Hakkında 682 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul 
Edilmesine Dair Kanun (R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 31 Ocak 2018: 7069 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 691 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7070 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 676 Sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7071 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 678 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 680 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7073 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli 
Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 681 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun (R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7074 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 684 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7075 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme 
Komisyonu Kurulması Hakkında 685 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7076 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 687 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7077 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 690 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7078 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 694 Sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 01 Şubat 2018: 7079 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G.30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 06 Şubat 2018: 7080 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu 
Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair 672 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G.30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 06 Şubat 2018: 7081 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 673 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G.30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 06 Şubat 2018: 7082 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 675 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 06 Şubat 2018: 7083 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 677 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 06 Şubat 2018: 7084 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 679 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G.30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 06 Şubat 2018: 7085 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 683 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G.30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 06 Şubat 2018: 7086 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 686 Sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 07 Şubat 2018: 7087 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 688 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 07 Şubat 2018: 7088 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 689 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 07 Şubat 2018: 7089 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 692 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G.30354(Mük.) 
/08.03.2018)

•	 07 Şubat 2018: 7090 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 693 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G.30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 08 Şubat 2018: 7091 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alın-
ması Gereken Tedbirler Hakkında 670 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 08 Şubat 2018: 7092 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 695 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 
(Mük.)/08.03.2018)

•	 13 Şubat 2018: 7098 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 697 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G. 30354 (Mük.)/08.03.2018)

•	 31 Ekim 2018: 7150 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında 701 Sayılı Kanun Hükmünde 
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Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G. 30584 (Mük.)/03.11.2018)

(2). Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Kabul Edilmesine 
Dair Kanunların Açıklaması: 

(a). Yasal Düzenleme

18.10.1982 tarihli 6718 sayılı T.C. Anayasası Olağanüstü Hallerle 
İlgili Düzenleme:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal ilan edilmesi 
ve bu kararın TBMM tarafından onaylanmasını takip eden süreçte 
Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafın-
dan Anayasa’nın o tarihte yürürlükte bulunan aşağıda belirtilen 121 
inci maddesine dayanılarak 32 adet olağanüstü hal kanun hükmünde 
kararnameleri çıkarılmıştır.

T.C. ANAYASASI MADDE 121 – Anayasanın 119 ve 120 nci 
maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, 
bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise 
derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, 
Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek 
üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 

119 uncu madde uyarınca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaş-
lar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü 
hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci 
maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl 
sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin 
nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler 
verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve 
olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir. 

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun 
hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede 
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; 
bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

196

Adı geçen kanun hükmünde kararnameler ile olağanüstü halin ilanına 
sebep olan olay ve olguların bertaraf edilmesi amacıyla kişi ve kuruluşlara 
yönelik bazı tedbirler ile ilgili kanunlarda değişiklikler ve yürürlükten 
kaldırmalar öngörülmüştür. Anayasa’nın amir hükmü gereğince Bakan-
lar Kurulunca hazırlanan kararnameler ile teklif edilen bu hususlar 
TBMM Genel Kurulunca ya aynen veya değiştirilerek kabul edilerek 
kanunlaştırılmıştır. Bu bağlamda 32 olağanüstü hal kanun hükmünde 
kararnamesinden 14’ü aynen kabul edilerek, 18’i ise değiştirilerek kabul 
edilerek yasalaşmıştır. İlerleyen bölümlerde olağanüstü hal kanunlarının 
açıklamasına yer verilmiştir.

(b). Olağanüstü Hal Kanunları ile Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan 
Kanun Maddeleri:

(I). 18.10.2016 tarihli 6749 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin 667 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun (R.G.29872/29.10.2016) (Bu kanun ile 1.107 dernek, 
16 federasyon, 2 konfederasyon, 104 vakıf, 19 sendika, 881 eğitim kurumu, 
108 öğrenci yurdu, 35 özel sağlık kuruluşu, 15 özel üniversite kapatılmıştır):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır. 

(II). 08.11.2016 tarihli 6755 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler 
ile 668 s. Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.29898/24.11.2016) (Bu Kanun ile 9 Kanun ve 1 KHK’da toplam 44 madde 
değiştirilmiş, 21 madde yürürlükten kaldırılmıştır) (Bu kanun ile 1.645 TSK 
mensubu ihraç edilmiş, 3 haber ajansı, 15 televizyon, 21 radyo, 39 gazete, 
15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatılmıştır):

•	 25.10.1963 tarihli 353 s. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı-
lama Usulü Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 
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•	 17.7.1972 tarihli 1612 s. Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 
3 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 31.1.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 16 maddede değişiklik, 6 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik, 

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nuna ilişkin 13 maddede değişiklik, 10 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

(III) 09.11.2016 tarihli 6756 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması ile Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile 669 s. Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesi Hakkında Kanun (R.G.29898/24.11.2016) (Bu Kanun ile 14 
kanunda toplam 128 madde değiştirilmiş, 36 madde ve 1 kanun (3563 s. 
Kanun) yürürlükten kaldırılmıştır):

•	 18.5.1929 tarihli 1453 s. Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 4.1.1961 tarihli 211 s. TSK İç Hizmet Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununa ilişkin 
11 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 10 
maddede değişiklik, 14 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 
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•	 31.7.1970 tarihli 1324 s. Genelkurmay Başkanının Görev ve 
Yetkilerine Ait Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 21 maddede değişiklik,

•	 4.7.1972 tarihli 1602 s. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanu-
nuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 

•	 17.7.1972 tarihli 1612 s. Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik, 

•	 14.6.1973 tarihli 1739 s. Milli Eğitim Temel Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 11.5.2000 tarihli 4566 s. Harp Okulları Kanununa ilişkin 34 
maddede değişiklik, 14 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 11.4.2002 tarihli 4752 s. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanu-
nuna ilişkin 33 maddede değişiklik, 5 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

•	 Harp Akademileri, Askeri Liseler, Astsubay Hazırlama Okul-
ları kapatılmıştır. 

•	 24.5.1989 tarihli 3563 s. Harp Akademileri Kanunu yürür-
lükten kaldırılmıştır. 

•	 10.3.1983 tarihli 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

 669 s. KHK’da önerilen ancak 6756 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 17.11.1983 tarihli 2955 s. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

 ü 17.11.1983 tarihli 2957 s. Bazı Askeri Hastanelere Döner 
Sermaye Tahsisine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 ü 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 1 
madde (ek madde 26) yürürlükten kaldırılmıştır,



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

199

 ü 4.1.1961 tarihli 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununa ilişkin 
1 madde (madde 70/A) yürürlükten kaldırılmıştır.

(IV). 09.11.2016 tarihli 6757 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum 
ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında 671 s. Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(R.G.29898/24.11.2016) (Bu kanun ile 17 kanun ve 1 KHK’da toplam 82 
madde değiştirilmiş, 10 madde yürürlükten kaldırılmış, Adalet Bakanlığına 
4000 Hakim-Savcı Kadrosu tahsis edilmiştir):

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununa ilişikin 
1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik, 

•	 31.7.1970 tarihli 1324 s. Genelkurmay Başkanının Görev ve 
Yetkilerine Ait Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 4.7.1972 tarihli 1602 s. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 28.2.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 7 maddede 
değişiklik,

•	 14.10.1983 tarihli 2920 s. Türk Sivil Havacılık Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 11.5.2000 tarihli 4566 s. Harp Okulları Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 22.1.2015 tarihli 6586 s. Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurul-
masına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 1 madde yürürlük-
ten kaldırılmıştır,

•	 4.5.2007 tarihli 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 46 maddede değişiklik, 8 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 4.7.1934 tarihli 2559 s. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa ilişikin 
1 maddede değişiklik, 

•	 5.11.2008 tarihli 5809 s. Elektronik Haberleşme Kanununa 
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 4.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 4.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 

•	 6.1.1982 tarihli 2576 s. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahke-
meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 12.4.1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa ilişikin 
1 maddede değişiklik,

•	 13.12.2004 tarihli 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanuna ilişikin 1 maddede değişiklik, 

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

 671 s. KHK’da önerilen ancak 6757 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişikin 1 maddede (Madde 13/1) değişiklik.

(V). 10.11.2016 tarihli 6758 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 674 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G.29898/24.11.2016) (Bu kanun ile 22 
kanun ve 2 KHK’da toplam 53 madde değiştirilmiş, 9 madde yürürlükten 
kaldırılmış, İçişleri Bakanlığına 1 müşteşar yardımcısı, Adli Tıp Kurumuna 
292 kadro ihdas edilmiştir.) 

•	 17.6.2016 tarihli 6721 s. Türkiye Maarif Vakfı Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik,
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•	 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 14.4.1982 tarihli 2659 s. Adli Tıp Kurumu Kanuna ilişkin 5 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 3 maddede değişiklik 
çerçevesinde Adli Tıp Kurumu -Merkez 171 kadro, taşra 121 
kadro ve eki (I) listede İçişleri Bakanlığı-Merkez kadrosuna 
1 müsteşar yardımcısı kadrosu ihdas edilmiş,

•	 26.9.2004 tarihli 5235 s. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hak-
kında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 1 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 4.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
4 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 13.12.2004 tarihli 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 12.1.2011 tarihli 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik, 

•	 10.6.1949 tarihli 5442 s. İl İdaresi Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 15.7.1950 tarihli 5682 s. Pasaport Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.2.1954 tarihli 6245 s. Harcırah Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 14.10.1983 tarihli 2920 s. Türk Sivil Havacılık Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 14.2.1985 tarihli 3152 s. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik, 4 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 5.4.2001 tarihli 4636 s. MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL 
Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 3.7.2005 tarihli 5393 s. Belediye Kanununa ilişkin 4 maddede 
değişiklik, 

•	 22.4.1925 tarihli 657 s. Harita Genel Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 3 maddede değişiklik, 

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 4 maddede 
değişiklik, 

•	 28.2.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 4.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

(VI). 31.01.2018 tarihli 7068 s. Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında 682 
s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 
Mükerrer/08.3.2018) (Bu kanun ile 5 kanunda toplam 4 madde değiştirilmiş, 
11 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 14.02.1985 tarihli 3152 s. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 
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•	 25.6.2001 tarihli 4688 s. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 04.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin 10 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.6.1949 tarihli 5442 s. İl İdaresi Kanununa ilişkin 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır, 

(VII). 31.01.2018 tarihli 7069 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 691 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti-
rilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) (Bu 
kanun ile 9 kanunda toplam 13 madde değiştirilmiş, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.): 

•	 22.4.1925 tarihli 657 s. Harita Genel Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 22.5.1930 tarihli 1632 s. Askeri Ceza Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 18.01.1972 tarihli 1512 s. Noterlik Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik, 

•	 13.01.2011 tarihli 6102 s. Türk Ticaret Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 07.6.2012 tarihli 6325 s. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 03.11.2016 tarihli 6754 s. Bilirkişilik Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 
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691 s. KHK’da önerilen ancak 7069 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

 ü 02.01.2017 tarihli 685 s. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Kurulması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik. 

(VIII). 01.02.2018 tarihli 7070 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 676 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti-
rilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) (Bu 
kanun ile 30 kanun ve 4 KHK’da toplam 110 madde değiştirilmiş, 7 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır. İçişleri Bakanlığına 100 kadro, Emniyet Genel 
Müdürlüğüne 2 kadro ihdas edilmiştir.):

•	 4.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhamekesi Kanununa ilişkin 
11 maddede değişiklik, 

•	 13.12.2004 tarihli 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanuna ilişkin 10 maddede değişiklik, 

•	 29.3.1984 tarihli 2992 s. Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 7 maddede 
değişiklik,

•	 15.7.1950 tarihli 5682 s. Pasaport Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,
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•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik,

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
KHK’ya ilişkin 5 maddede değişiklik, Kanunun Ekli (1) sayılı 
listesinde yer alan İçişleri Bakanlığına 100 kadro ihdas edil-
miş, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Yurtdışı Teşkilatına 
ilişkin kadrolar iptal edilmiş, Ekli (2) sayılı listede yer alan 2 
kadro ihdas edilerek Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölüme 
eklenmiştir,

•	 14.2.1985 tarihli 3152 s. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna ilişkin 7 maddede değişiklik, 

•	 4.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilat Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 4.4.2013 tarihli 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-
nuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 18.5.1929 tarihli 1453 s. Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 16.6.1927 tarihli 1076 s. Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memur-
lar Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 10 maddede 
değişiklik,

•	 4.1.1961 tarihli 211 s. TSK İç Hizmet Kanununa ilişkin 2 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 2.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik,

•	 18.3.1986 tarihli 3269 s. Uzman Erbaş Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,
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•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Perso-
nel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memu-
riyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 11.5.2000 tarihli 4566 s. Harp Okulları Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 11.4.2002 tarihli 4752 s. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanu-
nuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.3.2011 tarihli 6191 s. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 26.9.2011 tarihli 659 s. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İda-
releri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütül-
mesine İlişkin KHK’da 1 maddede değişiklik,

•	 31.1.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 11.10.2011 tarihli 663 s. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 8.2.2007 tarihli 5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanununa 
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 17.6.2016 tarihli 6721 s. Türkiye Maarif Vakfı Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik,
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•	 4.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 
5 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

676 s. KHK’da önerilen ancak 7070 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 7.11.1985 tarihli 3238 s. Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurul-
ması ve 11 Temmuz 1939 tarihli 3670 s. Milli Piyango Teşkiline 
Dair Kanunun 2 maddesi, 23 Ekim 1984 tarihli 3065 s. Katma 
Değer Vergisi Kanununun 1 Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanuna ilişkin 3 (Madde 3/1’e iki ibare eklenmesi 
ve madde 5/1’e ibare eklenmesi) değişiklik, 

 ü 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununa ilişkin 1 
maddede (Madde 12/3) değişiklik, 

 ü 28.2.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 6 (Madde 
12/5, ekli Cetvel’deki değişiklik A- Hizmet Grubu: Jet Pilotu, 
B- Hizmet Grubu: Pervaneli Pilotu, C- Hizmet Grubu: Silah 
Sistem Subayı, Ç- Hizmet Grubu: Seyrüsefer Subayı, D- Hizmet 
Grubu: ADS Pilotu, Denizaltıcı Subay, Denizaltıcı Astsubay, 
Denizaltıcı Uzman Erbaş, Dalgıç, Kurbağa Adam, E- Hizmet 
Grubu: Taktik Koordine Subayı, Uçuş Ekibi Personeli, Görev 
Ekibi Personeli, Paraşütçü) değişiklik,

 ü 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede (Ek madde 4/2’e cümle eklenmesi) 
değişiklik,

(IX). 01.02.2018 tarihli 7071 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzen-
lemeler Yapılması Hakkında 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) 
(Bu kanun ile 22 kanun ve 1 KHK’da toplam 45 madde değiştirilmiş, 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.):

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 
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•	 26.6.1973 tarihli 1774 s. Kimlik Bildirme Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 18.12.1981 tarihli 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 3.5.1985 tarihli 3194 s. İmar Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 4.4.1990 tarihli 3621 s. Kıyı Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik, 

•	 10.7.2003 tarihli 4925 s. Karayolu Taşıma Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 3.7.2005 tarihli 5393 s. Belediye Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 9 
maddede değişiklik, 

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 18.3.1986 tarihli 3269 s. Uzman Erbaş Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 21.4.2005 tarihli 5335 s. Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 4.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 4.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 
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•	 7.5.1987 tarihli 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 

•	 25.8.1999 tarihli 4447 s. İşsizlik Sigortası Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 29.6.2001 tarihli 4706 s. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değer-
lendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik, 

•	 4.1.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik, 

•	 19.10.2005 tarihli 5411 s. Bankacılık Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 

•	 18.10.2012 tarihli 6356 s. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Perso-
nel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memu-
riyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

678 s. KHK’da önerilen ancak 7071 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 14.10.1999 tarihli 4456 s. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim 
Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede (Ek 
madde 1’e ekleme) değişiklik, 

 ü 8.2.2007 tarihli 5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanununa 
ilişkin 2 ( Ek madde 2/1’e ibare değiştirme ve cümle eklen-
mesi) değişiklik, 
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(X). 01.02.2018 tarihli 7072 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 680 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) (Bu kanun 
ile 33 kanun ve 3 KHK’da toplam 115 madde değiştirilmiş, 11 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır.):

•	 4.2.1983 tarihli 2797 s. Yargıtay Kanununa ilişkin 4 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 24.2.1983 tarihli 2802 s. Hakimler ve Savcılar Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 4.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
5 maddede değişiklik, 

•	 11.12.2010 tarihli 6087 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 30.3.2011 tarihli 6216 s. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar-
gılama Usulleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 11.11.1983 tarihli 2945 s. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa 
ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 15.2.2011 tarihli 6112 s. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik, 
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik, 

•	 11.4.1928 tarihli 1219 s. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 4.7.1934 tarihli 2559 s. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa ilişkin 
7 maddede değişiklik, 

•	 8.6.1949 tarihli 5434 s. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 
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•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 10.2.1954 tarihli 6245 s. Harcırah Kanununa ilişkin 8 maddede 
değişiklik, 

•	 21.2.1963 tarihli 210 s. Değerli Kağıtlar Kanununa ilişkin 1 
madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 1 
madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 8.9.1971 tarihli 1481 s. Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 11.9.1981 tarihli 2521 s. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik, 

•	 9.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 10 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

•	 22.9.1983 tarihli 2893 s. Türk Bayrağı Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 6.10.1983 tarihli 2911 s. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
15 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 28.5.1988 tarihli 3466 s. Uzman Jandarma Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 

•	 10.6.2004 tarihli 5188 s. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanuna ilişkin 15 maddede değişiklik, 
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•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 6 maddede değişiklik, 

•	 29.5.2009 tarihli 5901 s. Türk Vatandaşlığı Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 11.6.2010 tarihli 5996 s. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 10.7.1953 tarihli 6132 s. At Yarışları Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik, 

•	 7.5.1987 tarihli 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 

•	 25.4.2006 tarihli 5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 4.4.1988 tarihli 320 s. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK’da 1 maddede değişiklik, 

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
ması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet 
Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararnamede 1 maddede değişiklik, 

•	 22.1.1990 tarihli 399 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 s. KHK’nın Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair KHK’da 2 maddede değişiklik, 

680 s. KHK’da önerilen ancak 7072 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanununda 1 maddede 
(Madde 28/1) değişiklik,
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 ü 4.1.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 1 maddede 
(Madde 11/5’e cümle eklenmesi) değişiklik. 

 (XI). 01.02.2018 tarihli 7073 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma 
ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 681 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Müker-
rer/08.3.2018) (Bu kanun ile 13 kanunda toplam 112 madde değiştirilmiş, 
34 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):

•	 4.1.1961 tarihli 211 s. TSK İç Hizmet Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 5.1.1961 tarihli 237 s. Taşıt Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 23.2.1961 tarihli 257 s. Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik, 

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 49 
maddede değişiklik, 14 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 28.2.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik, 

•	 30.5.1985 tarihli 3212 s. Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal 
ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim 
Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanuna ilişkin 10 maddede 
değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 18.3.1986 tarihli 3269 s. Uzman Erbaş Kanununa ilişkin 7 
maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 13.6.2001 tarihli 4678 s. TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli 
Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede deği-
şiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 18 maddede değişiklik, 
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•	 21.11.2007 tarihli 5715 s. TSK Hasta Besleme Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 

•	 31.01.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 13 
maddede değişiklik, 7 madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

•	 09.11.2016 tarihli 6756 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirlerin Alınması ve Milli Savunma Üniversitesinin Kurul-
ması ile 669 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

681 s. KHK’da önerilen ancak 7073 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 21.4.2005 tarihli 5335 s. Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede (Madde 30/4(j)) 
değişiklik, 

(XII). 01.02.2018 tarihli 7074 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 684 Sayılı KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) (Bu kanun ile 9 kanunda toplam 
14 madde değiştirilmiş, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.): 

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 04.01.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 

•	 17.7.2004 tarihli 5233 s. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 19.10.2005 tarihli 5411 s. Bankacılık Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 06.12.2012 tarihli 6362 s. Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 

•	 07.11.2013 tarihli 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 
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•	 19.8.2016 tarihli 6741 s. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin 667 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 08.11.2016 tarihli 6755 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler ile 668 s. Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme 
Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde yürürlük-
ten kaldırılmıştır, 

(XIII). 01.02.2018 tarihli 7075 s. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komis-
yonu Kurulması Hakkında 685 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş-
tirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır. 

(XIV). 01.02.2018 tarihli 7076 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 687 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti-
rilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) (Bu 
kanun ile 7 kanun ve 1 KHK’da toplam 13 madde değiştirilmiş, 6 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.):

•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 25.8.1999 tarihli 4447 s. İşsizlik Sigortası Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 19.10.2005 tarihli 5411 s. Bankacılık Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 08.02.2007 tarihli 5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanu-
nuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

•	 15.02.2011 tarihli 6112 s. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 26.4.1961 tarihli 298 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kütükleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

(XV). 01.02.2018 tarihli 7077 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzen-
lemeler Yapılması Hakkında 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) 
(Bu kanun ile 30 kanun ve 1 KHK’da toplam 84 madde değiştirilmiş, 9 madde 
yürürlükten kaldırılmış, Emniyet Genel Müdürlüğü-Taşra kadrosuna 7.000 
çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmiştir.):

•	 06.01.1982 tarihli 2576 s. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah-
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hak-
kında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 26.9.2004 tarihli 5235 s. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 25.4.2006 tarihli 5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 11.12.2010 tarihli 6087 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 04.4.2013 tarihli 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 
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•	 21.3.2007 tarihli 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 31.01.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 22.01.2015 tarihli 6586 s. Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurul-
masına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 09.11.2016 tarihli 6756 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması ve MSÜ Kurulması ile 669 s. Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.6.1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa ilişkin 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 18.12.1981 tarihli 2565 s. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 09.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 11.6.2010 tarihli 5996 s. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin 667 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.3.1924 tarihli 442 s.Köy Kanununa ilişkin 3 maddede deği-
şiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 08.6.1949 tarihli 5434 s. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik, 
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•	 29.8.1977 tarihli 2108 s. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 
Yasasına ilişkin 4 maddede değişiklik, 

•	 21.4.2005 tarihli 5335 s. Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 18 maddede değişiklik, 2 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır, 

•	 15.02.2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuru-
luş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna ilişkin 16 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

•	 23.5.1928 tarihli 1322 s. Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti 
Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanuna ilişkin 1 
maddede değişiklik, 

•	 04.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 

•	 06.12.2012 tarihli 6362 s. Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 

•	 20.6.2013 tarihli 6493 s. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat 
Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları 
Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 

•	 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin 667 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik, 

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Perso-
nel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memu-
riyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi 
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Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

690 s. KHK’da önerilen ancak 7077 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 04.02.1983 tarihli 2797 s. Yargıtay Kanununa ilişkin 1 maddede 
(Madde 46/6 düzenleme) değişiklik, 

 ü 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede (Ek madde 12/1’e 
ibare ekleme) değişiklik, 

 ü 02.01.2017 tarihli 685 s. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Kurulması Hakkında KHK’ya ilişkin 8 (Madde 4/2; m.4/3; 
m.10; m.11/1 ibare ve cümle ekleme; ek madde 1; geçici madde 
1/3; geçici madde 2’e ekleme) değişiklik. 

(XVI). 01.02.2018 tarihli 7078 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenleme-
ler Yapılması Hakkında 694 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) (Bu kanun 
ile 55 kanundan 52 kanun ve 2 KHK’da 259 madde değiştirilmiş, 32 madde 
ve 3 kanun (357 s., 1600 s., 1602 s. kanunlar) yürürlükten kaldırılmıştır. 
Ayrıntıları aşağıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 38.779 
kadro ihdas edilmiş, Aksaray/Sultanhanı ilçesi kurulmuş ve Yeşiltömek Köyü 
bağlanmış, Artvin/Kemalpaşa ilçesi kurulmuş ve 12 köy bağlanmıştır.):

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 16.6.1927 tarihli 1076 s. Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memur-
lar Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik, 

•	 11.4.1928 tarihli 1219 s. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 09.6.1930 tarihli 1700 s. Dahiliye Memurları Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 
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•	 09.6.1932 tarihli 2004 s. İcra ve İflas Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik, 

•	 12.6.1933 tarihli 2313 s. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 

•	 04.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin 8 
maddede değişiklik, 

•	 29.6.1938 tarihli 3533 s. Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle 
İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Dev-
lete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler 
Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 24.3.1950 tarihli 5661 s. Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve 
Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanuna ilişkin 10 değişiklik, 

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 31.8.1956 tarihli 6831 s. Orman Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 29.4.1959 tarihli 7258 s. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında 
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik, 

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 8 
maddede değişiklik, 

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 7 
maddede değişiklik, 

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB.lığı Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik, 

•	 11.9.1981 tarihli 2521 s. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 04.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,
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•	 18.12.1981 tarihli 2565 s. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 14.4.1982 tarihli 2659 s. Adli Tıp Kurumu Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 09.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 24.02.1983 tarihli 2802 s. Hakimler ve Savcılar Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik, 

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 7 maddede değişiklik, 

•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 

•	 01.11.1983 tarihli 2937 s. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı Kanununa ilişkin 29 maddede değişiklik, 4 
madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 29.3.1984 tarihli 2992 s. Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna iliş-
kin 4 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 25.10.1984 tarihli 3065 s. Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 

•	 07.11.1985 tarihli 3238 s. Savunma Sanayii Müsteşarlığının 
Kurulması ve 11Temmuz 1939 tarihli 3670 sayılı Milli Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 tarihli 
3065 s. Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 07.5.1987 tarihli 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 26.10.1994 tarihli 4045 s. Güvenlik Soruşturması, Bazı Neden-
lerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine 
Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 numaralı 
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Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 
1 maddesinde değişiklik,

•	 11.5.2000 tarihli 4566 s. Harp Okulları Kanununa ilişkin 33 
maddede değişiklik, 10 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 11.4.2002 tarihli 4752 s. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanu-
nuna ilişkin 42 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 06.6.2002 tarihli 4760 s. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik, 

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.5.2004 tarihli 5174 s. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 29.6.2004 tarihli 5202 s. Savunma Sanayii Güvenliği Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 26.9.2004 tarihli 5235 s. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 26.9.2004 tarihli 5237 s. Türk Ceza Kanununa ilişkin 8 maddede 
değişiklik, 

•	 04.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
12 maddede değişiklik,

•	 13.12.2004 tarihli 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 23.3.2005 tarihli 5320 s. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürür-
lük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•	 24.5.2007 tarihli 5668 s. TSK Besleme Kanununa ilişkin 11 
maddede değişiklik, Kanunun başlığı “TSK, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu” 
olarak değiştirildi, 

•	 11.12.2010 tarihli 6087 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 12.01.2011 tarihli 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.01.2011 tarihli 6102 s. Türk Ticaret Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik,

•	 10.3.2011 tarihli 6191 s. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa ilişkin 
8 maddede değişiklik,

•	 04.4.2013 tarihli 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununa ilişkin 12 maddede değişiklik,

•	 11.10.2011 tarihli 663 s. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşla-
rının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 8 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 Ekli (7) s. listeye ilişkin Aksaray ilinde Yeşiltömek Köyü bağla-
narak Sultanhanı adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kuruldu,

•	 Ekli (8) s. listeye ilişkin Artvin ilinde 12 köy bağlanarak Kemal-
paşa adıyla bir ilçe ve belediye kuruldu, 

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü KHK’ya Ekli 
listelerde yer alan aşağıdaki kurum ve kuruluşlara ait ihdas 
edilen kadrolar eklenmiştir,

Emniyet Genel Müdürlüğü-Merkez 3.004
Emniyet Genel Müdürlüğü-Taşra 29.008
Adalet Bakanlığı-Taşra 4.000
Adalet Bakanlığı-Taşra 2.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu-Merkez 100
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Müdürlüğü-Taşra 177
İçişleri Bakanlığı-Taşra 236
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Maliye Bakanlığı-Taşra 36
Milli Eğitim Bakanlığı-Taşra 38
Sağlık Bakanlığı-Taşra 62
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Taşra 34
Gençlik ve Spor Bakanlığı-Taşra 26
Diyanet İş l e r i Başkanlığı-Taşra 28
Tapu ve Kadastro Gn. Md.-Taşra 28
Emniyet Ge n e l Müdürlüğü-Taşra 2
TOPLAM 38.779

  
Aksaray İli Sultanhanı İlçesine Bağlanan Köy
S.No Birim Adı İlçesi
1 Yeşiltömek Köyü Merkez

 

Artvin İli Kemalpaşa İlçesine Bağlanan Köyler 
S.No Birim Adı İlçesi
1 Akdere Hopa
2 Çamurlu Hopa
3 Dereiçi Hopa
4 Gümüşdere Hopa
5 Karaosmaniye Hopa
6 Kayaköy Hopa
7 Kazimiye Hopa
8 Köprücü Hopa
9 Liman Hopa
10 Osmaniye Hopa
11 Sarp Hopa
12 Üçkardeş Hopa
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•	 22.5.1930 tarihli 1632 s. Askeri Ceza Kanununa ilişkin 1 
madde (Madde 39) yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 26.10.1963 tarihli 357 s. Askeri Hakimler Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 27.6.1972 tarihli 1600 s. Askeri Yargıtay Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 04.7.1972 tarihli 1602 s. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 16.5.2001 tarihli 4675 s. İnfaz Hakimliği Kanunu 1 madde 
(Madde 6/6 “ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin 
bulunması halinde (2) numaralı daireye” ibaresi) yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

694 s. KHK’da önerilen ancak 7078 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 31.01.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 1 
maddede (Madde 13/4 cümle değişikliği) değişiklik, 

 ü 22.01.2015 tarihli 6586 s. Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurul-
masına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna ilişkin 3 maddede (Madde 4/1’e ibare ekleme; m. 
5/2’de ibare değişikliği; m.5/3’de ibare değişikliği) değişiklik, 

 ü 03.11.2016 tarihli 6754 s. Bilirkişilik Kanununa ilişkin 2 
maddede (Madde 6/2(j)’de ibare değişikliği; m.12/6’da ibare 
değişikliği) değişiklik, 

 ü 09.11.2016 tarihli 6756 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması ve MSÜ Kurulması ile 669 s. Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede (Madde 8/1’e cümle eklen-
mesi; m.8/A’ya ekleme; geçici madde 1’e ekleme) değişiklik, 

 ü 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
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Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 3 maddede (Madde 19’a (8); 
(9); (10) numaralı fıkraların eklenmesi) değişiklik, 

 ü 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
ması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet 
Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 3 ( Madde 28/B’de 
iki ibare değişikliği; geçici madde 22’ye ekleme) değişiklik, 

 ü 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB’ nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede ( Madde 43/3’de ibare değişikliği) 
değişiklik, 

 ü 31.10.2016 tarihli 678 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede (Madde 37/1’de 
değişiklik; geçici madde 1’e ekleme) değişiklik, 

 ü 02.01.2017 tarihli 685 s. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Kurulması Hakkında KHK’ya ilişkin 7 (Madde 4/1(2)’ye ekleme; 
bendleri teselsül; cümle ekleme; m.10/1’e cümle ekleme; 
m.11/1’e ibare ekleme; 12/1’e cümle ekleme; ek madde 1’e 
bent ekleme) değişiklik,

(XVII). 01.02.2018 tarihli 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) 
(Bu kanun ile 50 kanun ve 5 KHK’da 216 madde değiştirilmiş, 47 madde 
yürürlükten kaldırılmış, 129 kadro ihdas edilmiştir.): 

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik, 

•	 11.4.1928 tarihli 1219 s. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik, 
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•	 11.01.1954 tarihli 6219 s. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununa ilişkin 14 maddede değişiklik, 8 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 15.5.1959 tarihli 7269 s. Umumi Hayata Müessir Afetler Dola-
yısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 22.6.1965 tarihli 633 s. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 
4 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. TSK Personel Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik, 

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. MSB.lığı Görev ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna ilişkin 9 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

•	 06.01.1982 tarihli 2575 s. Danıştay Kanununa ilişkin 5 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 28.02.1982 tarihli 2629 s. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 09.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 04.02.1983 tarihli 2797 s. Yargıtay Kanununa ilişkin 5 maddede 
değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 24.02.1983 tarihli 2802 s. Hakimler ve Savcılar Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 

•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,
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•	 01.11.1983 tarihli 2937 s. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 29.3.1984 tarihli 2992 s. Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 28.02.1985 tarihli 3160 s. Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hiz-
metleri Tazminat Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 07.11.1985 tarihli 3238 s. Savunma Sanayii Müsteşarlığının 
Kurulması ve 11 Temmuz 1939 tarihli 3670 s. Milli Piyango Teş-
kiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 25 Ekim 1984 tarihli 3065 
s. Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 12 maddede değişiklik, 5 
madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 18.3.1986 tarihli 3269 s. Uzman Erbaş Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik, 

•	 17.6.1987 tarihli 3388 s. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik, 

•	 28.5.1988 tarihli 3466 s. Uzman Jandarma Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.4.2001 tarihli 4634 s. Şeker Kanununa ilişkin 29 maddede 
değişiklik, 9 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 13.6.2001 tarihli 4678 s. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam 
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 03.01.2002 tarihli 4733 s. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı “Tütün, 
Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair 
Kanun” olarak değiştirilmiş, 43 maddede değişiklik, 14 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.01.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

229

•	 28.3.2002 tarihli 4749 s. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 

•	 29.7.2002 tarihli 4769 s. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Per-
soneli Eğitim Merkezleri Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 16.4.2003 tarihli 4848 s. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 29.01.2004 tarihli 5084 s. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 29.6.2004 tarihli 5201 s. Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühim-
mat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 26.9.2004 tarihli 5235 s. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 04.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
10 maddede değişiklik,

•	 13.12.2004 tarihli 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 08.02.2007 tarihli 5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 04.4.2007 tarihli 5620 s. Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında 
Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel 
Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 24.5.2007 tarihli 5668 s. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.01.2011 tarihli 6102 s. Türk Ticaret Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,
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•	 10.3.2011 tarihli 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 02.7.2012 tarihli 6352 s. Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın 
Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 18.10.2012 tarihli 6356 s. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 31.01.2013 tarihli 6413 s. TSK Disiplin Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 09.5.2013 tarihli 6475 s. Posta Hizmetleri Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 19.8.2016 tarihli 6741 s. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.nin 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 08.11.2016 tarihli 6755 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler ile 668 s. Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme 
Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 09.11.2016 tarihli 6756 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması ve MSÜ Kurulması ile 669 s. Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair KHK’nın Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenle-
meler Yapılması Hakkında 674 s. KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 08.6.1984 tarihli 233 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Perso-
nel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
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Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memu-
riyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 6 maddede 
değişiklik,

•	 03.6.2011 tarihli 633 s. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 03.6.2011 tarihli 639 s. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. MEB.lığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında KHK’ya ilişkin 3 maddede değişiklik, 

•	 16.11.2000 tarihli 4604 s. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano-
nim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 
ilişkin 1 madde (Geçici madde 2) yürürlükten kaldırılmıştır. 

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır, 

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK 
Eki (I) sayılı cetvel bölümüne eklenen İhdas Edilen Kadrolar 

İhdas Edilen Kadrolar
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez 2 (Bşk. Yardımcısı)
Danıştay-Merkez 16 (Üye-meslek mensubu)
Yargıtay-Merkez 100 (Üye-meslek mensubu)
A d a l e t Bakanlığı-Merkez 5 (İnsan Hakları Dairesi Bşk.:1 Daire 

Bşk.:4)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Mrk. 6 (Daire Bşk)
TOPLAM 129

İptal Edilen Kadro
A d a l e t Bakanlığı-Merkez 5 (İHD Bşk:1 Daire Bşk.:4)

TOPLAM 5
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696 s. KHK’da önerilen ancak 7079 s. Kanunda kabul edilmeyen 
hükümler:

 ü 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 1 maddede (Madde 60/12’de ibare deği-
şikliği) değişiklik, 

 ü 11.10.2011 tarihli 663 s. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 3 maddede 
(Madde 42/4; m.42/18’de değişiklik; geçici madde 15/4’de 
ibare değişikliği) değişiklik, 

 ü 15.8.2017 tarihli 694 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 (Eki (10) sayılı listede 
iki ibare değişikliği) değişiklik,

 ü 14.10.1999 tarihli 4456 s. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.nin 
Kuruluşu Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde (Ek madde 1) 
yürürlükten kaldırılmıştır, 

 ü Milli Savunma Üniversitesine 1.000 memur atama yetkisi yer 
almamaktadır.

 (XVIII). 06.02.2018 tarihli 7080 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu 
Personeline Ilişkin Alınan Tedbirlere Dair 672 s. Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır. 

(XIX). 06.02.2018 tarihli 7081 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 673 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) ( Bu kanun ile 2 KHK’da toplam 
5 madde değiştirilmiştir) :

•	 22.7.2016 tarihli 667 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
ilişikin KHK’da 2 maddede değişiklik,

•	 25.7.2016 tarihli 669 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’da 3 maddede değişiklik,
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(XX). 06.02.2018 tarihli 7082 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 675 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) ( Bu kanun ile 3 KHK’da toplam 
10 madde değiştirilmiştir.):

•	 25.7.2016 tarihli 669 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’ya ilişkin 4 maddede 
değişiklik,

•	 15.8.2016 tarihli 670 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler Hakkında KHK’ya ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 15.8.2016 tarihli 674 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

(XXI). 06.02.2018 tarihli 7083 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 677 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(XXII). 06.02.2018 tarihli 7084 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 679 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) ( Bu kanun ile 6 KHK’da toplam 
7 madde değiştirilmiştir.):

•	 15.8.2016 tarihli 670 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 15.8.2016 tarihli 672 s. OHAL Kapsamında Kamu Personeline 
İlişkin Alınan Tedbirlere Dair KHK’da 1 maddede değişiklik,

•	 15.8.2016 tarihli 673 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 3.10.2016 tarihli 675 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 31.10.2016 tarihli 677 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•	 31.10.2016 tarihli 678 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

(XXIII). 06.02.2018 tarihli 7085 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 683 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır. 

(XXIV). 06.02.2018 tarihli 7086 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 686 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır. 

(XXV). 07.02.2018 tarihli 7087 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 688 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır. 

(XXVI). 07.02.2018 tarihli 7088 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 689 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) ( Bu kanun ile 2 KHK’da toplam 
4 madde değiştirilmiştir.):

•	 15.8.2016 tarihli 670 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 03.10.2016 tarihli 675 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

(XXVII). 07.02.2018 tarihli 7089 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 692 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır. 
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(XXVIII). 07.02.2018 tarihli 7090 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 693 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018):

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır. 

(XXIX). 08.02.2018 tarihli 7091 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 670 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) (Bu kanun ile 3 KHK’da 18 
madde değiştirilmiş, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır):

•	 22.7.2016 tarihli 667 s. OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin KHK’da 5 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

•	 25.7.2016 tarihli 668 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapıl-
ması Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik, 

•	 25.7.2016 tarihli 669 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’ya ilişkin 12 maddede 
değişiklik, 

(XXX). 08.02.2018 tarihli 7092 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 695 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) :

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır. 

(XXXI). 13.02.2018 tarihli 7098 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 697 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30354 Mükerrer/08.3.2018) ( Bu kanun 
ile 7 kanunda toplam 10 madde değiştirilmiş, 14 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.):

•	 06.02.2018 tarihli 7081 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında KHK’nın Kabul Edilmesine Dair Kanun 
madde 10 ile;
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 ü 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Ted-
birlere İlişkin KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanuna ilişkin 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

 ü 09.11.2016 tarihli 6756 s. OHAL Kapsamında Bazı Ted-
birler Alınması ve MSÜ Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin 3 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 06.02.2018 tarihli 7082 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında KHK’nın Kabul Edilmesine Dair Kanun 
madde 17 ile;

 ü 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzen-
lemeler Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 08.02.2018 tarihli 7091 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler Hakkında KHK’nın Kabul Edilmesi Hakkında Kanun 
madde 10 ile;

 ü 18.10.2016 tarihli 6749 s. OHAL Kapsamında Alınan Ted-
birlere İlişkin KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanuna ilişkin 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

 ü 08.11.2016 tarihli 6755 s. OHAL Kapsamında Alınması 
Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzen-
leme Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 1 madde değiştirilmiş,

 ü 09.11.2016 tarihli 6756 s. OHAL Kapsamında Bazı Ted-
birler Alınması ve MSÜ Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’nın Değiştirilerek Kabul 
Edilmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin 3 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,
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•	 10.11.2016 tarihli 6758 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanuna ilişkin 1 madde değiştirilmiş,

•	 08.02.2018 tarihli 7091 s. OHAL Kapsamında Alınması Gereken 
Tedbirler Hakkında KHK’nın Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna 
ilişkin 5 madde değiştirilmiş,

•	 01.2.2018 tarihli 7072 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanun madde 77 ile;

 ü 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 
1 madde yürürlükten kaldırıldı,

•	 01.2.2018 tarihli 7072 s. OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

(XXXII). 31.10.2018 tarihli 7150 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 701 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (R.G. 30584 Mükerrer/03.11.2018): 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kanun maddesi bulunmamaktadır.

(c). 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılında Yayımlanan Olağanüstü Hal Kanun 
Hükmünde Kararnamelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanunlar:

(I). 18.10.2016 tarihli 6749 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin 667 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (RG :29.10.2016 /29872):

Özeti

15 Temmuz 2016 tarihindekine benzer bir müdahale girişiminin 
yeniden yaşanmaması ve terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde 
sürdürülebilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulunca 22.07.2016 tarihinde kabul edilen 667 s. Kanun 
Hükmünde Kararname nin (RG 23.07.2016/29779) düzenlenmesine 
ilişkin kanundur.
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Bu kanun;

•	 OHAL’e ilişkin tedbirler, 

•	 Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler, 

•	 Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler, 

•	 Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler, 

•	 Yürütülen soruşturmalara ilişkin tedbirler, 

•	 Soruşturma ve kovuşturma işlemleri, 

•	 Vazife malülü aylığı bağlanması, 

•	 İrtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmesinin iptali, yürürlüğün 
durdurulması kararı verilemeyeceği hükümlerini kapsamaktadır.

İçeriği

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun 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.

Olağanüstü Halin Uygulanmasına İlişkin Tedbirler

Kapatılan Kurum ve Kuruluşlara İlişkin 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 35 özel sağlık kuruluşu,

b) Ekli (II) sayılı listede yer alan 881 eğitim kurumu ve 108 öğrenci 
yurdu,

c) Ekli (III) sayılı listede yer alan 104 vakıf, 1107 dernek, 16 fede-
rasyon, 2 konfederasyon,

ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan 15 özel üniversite,
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d) Ekli (V) sayılı listede yer alan 19 sendika (Cihan-Sen Konfede-
rasyonuna bağlı 10 sendika, Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 9 
sendika) kapatılmıştır.

Yargı Mensupları ile Bu Meslekten Sayılanlara İlişkin 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 Kuru-
lunca; hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Genel Kurulunca, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve 
üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve 
üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; askeri hâkimler hakkında Millî 
Savunma Bakanının başkanlığında, Millî Savunma Bakanı tarafından 
birinci sınıf askeri hâkimler arasından seçilecek iki askeri hâkimden oluşan 
komisyonca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanı-
nın 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.

Kamu Görevlilerine İlişkin 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, Millî Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden 
çıkarılır.

b) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yet-
kileri Kanununa tabi personel Jandarma Genel Komutanının teklifi, 
İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.
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c) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nuna tabi personel Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve İçişleri Baka-
nının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

ç) Millî Savunma Bakanına bağlı personel Millî 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 Yükseköğ-
retim Kurulunun kararıyla; yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim 
üst kuruluşlarındaki 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi personel 
bakımından ise yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluş-
larının en üst yöneticisinin teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarında 
Üniversite Yönetim Kurulunun, yükseköğretim üst kuruluşlarında ise 
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.

Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri

MADDE 6 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun 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 yapıl-
maksızın 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.
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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 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. 

Bu kanun ile 1.107 dernek, 16 federasyon, 2 konfederasyon, 104 
vakıf, 19 sendika, 881 eğitim kurumu, 108 öğrenci yurdu, 35 

özel sağlık kuruluşu, 15 özel üniversite kapatılmıştır.

(II). 08.11.2016 tarihli 6755 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler 
ile 668 s. Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 
(RG: 24.11.2016/29898):

Özeti

15 Temmuz 2016 tarihindekine benzer bir müdahale girişiminin 
yeniden yaşanmaması ve terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde 
sürdürülebilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulunca 25.07.2016 tarihinde kabul edilen 668 s. Kanun 
Hükmünde Kararnamede (RG 27.07.2016/29763) düzenleme yapıl-
masına ilişkin kanundur.

Bu kanun ile;

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinin demokratik sisteme karşı kalkışma 
içine giren yasadışı unsurlardan hızlı bir biçimde temizlenmesi 
sağlanmakta, 

•	 FETÖ/PDY terör örgütünün yazılı ve görsel medya araçlarının 
örgüt amaçları doğrultusunda yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin engel-
lenmesine ilişkin hükümler getirilmekte,
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•	  Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının 
İçişleri Bakanlığıyla bağlarının daha güçlü bir şekilde kurulmasına 
ilişkin düzenleme yapılmakta,

•	 Olağanüstü hal süresince yürütülecek soruşturma ve kovuştur-
maların etkinliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınmakta,

•	 Avukat bürolarında hakim kararıyla veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, 
Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri 
tarafından arama ve elkoyma yapılabileceği, arama ve elkoyma 
işlemi sırasında baro başkanı veya temsil eden bir avukat hazır 
bulundurulacağı ancak 5271 s. Kanunun 130. maddesinin 2. ve 
3. fıkraları uygulanmayacağı hükmü getirilmektedir.

İçeriği

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanun ile 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 
gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve bazı kurum ve 
kuruluşlara dair düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler

MADDE 2 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fet-
hullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan;

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan (K.K.K.lığından 87 general; 721 
subay; 249 astsubay, Hv.K.K. lığından 29 general; 304 subay; 102 
astsubay, Dz.K.K. lığından 31 amiral; 59 subay; 63 astsubay) toplam 
1.645 asker kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. Haklarında 
ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan 3 haber ajansı, 15 televizyon, 21 
radyo kapatılmıştır.

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan 39 gazete, 15 dergi, 29 yayınevleri 
ve dağıtım kanalları kapatılmıştır.
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(2) Birinci fıkranın (a) bendi gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
çıkarılan asker kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe 
ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine 
kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, 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.

Çeşitli ve Son Hükümler 

Sorumluluk 

MADDE 37 – (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşeb-
büsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin 
bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her 
türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü 
hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında 
karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri 
nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. 

Yürütmenin Durdurulması 

MADDE 38 – (1) Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hük-
münde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler 
nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 

Yürürlük 

MADDE 39 – (1) Bu Kanunun 37 nci maddesi 15/7/2016 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun ile, 9 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede 
toplam 44 madde değiştirilmiş ve 21 madde yürürlükten  

kaldırılmıştır. Bu kanun ile 1.645 TSK mensubu ihraç edilmiş, 3 
haber ajansı, 15 televizyon, 21 radyo, 39 gazete, 15 dergi,  

29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatılmıştır.
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(III). 09.11.2016 tarihli 6756 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması ile Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile 669 s. Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesi Hakkında Kanun (RG: 24.11.2016/29898):

Özeti 

15 Temmuz 2016 tarihindekine benzer bir müdahale girişiminin 
yeniden yaşanmaması ve terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde 
sürdürülebilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanının başkanlığında topla-
nan Bakanlar Kurulunca 25.07.2016 tarihinde kabul edilen 669 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede (RG 31.07.2016/29787)düzenleme 
yapılmasına ilişkin kanundur.

Bu kanun ile; 

•	 Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör 
örgütüyle aidiyet, iltisak ve irtibatı belirlenen TSK ve Jandarma 
personelinin TSK ve Jandarma teşkilatından çıkarılmasına ilişkin 
hususlar düzenlenmekte,

•	 Olağanüstü hal kapsamındaki soruşturmaların başlatılmasında 
süre şartının aranmaması ve olağanüstü hal süresince iflas erteleme 
talebinde bulunulmaması hükmü getirilmekte, 

•	 Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla 
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi 
kurulmakta,

•	 Milli Savunma Bakanlığı sivilleşme doğrultusunda yeniden yapı-
landırılmakta ve Yüksek Askeri Şûranın yapısı değiştirilmekte,

•	 Kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlanmakta, 
askeri yargı ile askeri hâkimlerin disiplin işlemlerine ilişkin düzen-
lemeler yapılmakta;

•	 Harp akademileri ile askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları 
kapatılmakta,

•	 Askeri okullardan ayrılan öğrencilerden alınan tazminatlardan 
vazgeçilmekte,
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•	 Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve asker hastaneleri, Sağlık Bakan-
lığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmekte,

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil 
Güvenlik Akademisi kurulmaktadır.

İçeriği 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kanun ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal 
kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde zaruri 
olan tedbirlerin alınması ve Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasına 
ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Personeline İlişkin Tedbirler 

MADDE 2 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen 
Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı 
belirlenen ve ekli (1) sayılı listede yer alan 125 subay; (2) sayılı lis-
tede bulunan 68 astsubay Türk Silahlı Kuvvetlerinden, ekli (3) sayılı 
listedeki 1196 personel Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından 
ihraç edilmiştir. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem 
tesis edilir. 

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler 

MADDE 3 – (1) 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçe-
siyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında 
öngörülen soruşturma açma süreleri olağanüstü hal süresince uygulanmaz. 

İflas erteleme 

MADDE 4 – (1) Olağanüstü halin ilanından itibaren ve devamı 
süresince, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 
uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından 
iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler 
mahkemelerce iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal reddedilir. 
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(2) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın erte-
lenmesi 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. 

Milli Savunma Üniversitesi 

MADDE 5 – (1) Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma 
Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

(2) Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak; 

a) Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla 
yeni kurulan Enstitülerden, 

b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından, 

c) Astsubay meslek yüksekokullarından oluşur. 

(3) Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve 
Başbakanın uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilir. Ayrıca rektöre görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı dördü 
geçmemek üzere Milli Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları 
atanır. 

(4) Üniversitenin teşkilatı Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulur. 

MADDE 105 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde; 

a) Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam 
eden öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı 
tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durum-
larına uygun okullara, 

b) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yük-
sek okullarında (Jandarma dahil) öğrenimine devam eden öğrenciler ile 
Yükseköğretim Kurulunca, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları 
yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve 
yüksek okullara naklen kaydedilirler. 

c) 30 Ağustos itibarıyla mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve 
astsubaylığa nasbı yapılmaz. Bunlara üniversite sınavının yapıldığı tarihte 
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aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca 
belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksek okullarca diploma 
verilir. 

Bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi 
bir tazminat alınmaz. 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devri Devredilecek 
Kurumlar 

MADDE 106 – (1) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim 
hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 
ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile 
Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları her türlü hak ve 
yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları 
ve taşıtlarıyla birlikte, Sağlık Bakanlığına devredilir ve bunlara tahsisli 
taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. 

(2) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimleri her 
türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, 
taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte, Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilir 
ve bunlara tahsisli taşınmazlar Üniversiteye tahsis edilir. Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi, devirden önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde 
yürütülmekte olan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehdit-
lere karşı savunma, Hava ve Uzay Hekimliği, Sualtı Hekimliği, Harp 
Cerrahisi gibi özellikli askeri sağlık hizmetleri alanlarına yönelik hizmet, 
eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini de yürütmekle görevlidir.

Bu Kanun ile 14 kanundan 13 kanunda toplam 128 madde 
değiştirilmiş, 36 madde ve 1 kanun (3563 s. Harp Akademileri 
Kanunu) yürürlükten kaldırılmıştır.Harp Akademileri, Askeri 
Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulu kapatılmıştır. Bu kanun 

ile 125 subay ve 68 astsubay olmak üzere toplam 193 TSK 
mensubu; 1.196 Jandarma Gn.K.lığı mensubu ihraç edilmiş-
tir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 184 kadro ihdas 

edilmiştir.
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(IV). 09.11.2016 tarihli 6757 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum 
ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında 671 s. Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG: 
24.11.2016/29898):

Özeti 

15 Temmuz 2016 tarihindekine benzer bir müdahale girişiminin 
yeniden yaşanmaması ve terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde 
sürdürülebilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulunca 15.08.2016 tarihinde kabul edilen 671 sayılı KHK’da 
(RG 17.08.2016/29804) düzenleme yapılmasına ilişkin kanundur. 

Bu kanun ile;

•	 Sivil kaynaktan alınan askeri hâkim adaylarının atanmaya engel 
hali görülmesi durumunda istifa etmiş sayılması kabul edilmekte,

•	 Pilot yetiştiren üniversitelerin mezunlarının pilot subay olarak 
istihdam edilebilmesi imkanı getirilmekte, pilot subayların mec-
buri hizmet süresi 18 yıla çıkarılmakta, 

•	 Yedek subay okulu öğrencileri ile dış kaynaktan alınan astsubay 
ve subay adaylarına ödenecek harçlıklar düzenlenmekte,

•	 TSK’dan ayrılan pilot subayların tekrar pilot nasbedilebilmeleri 
ve uçuştan ayrılan subayların yeniden pilotaj eğitimine alınabil-
meleri imkanı getirilmekte,

•	 Milli Savunma Bakanlığının görevleri saklı kalmak kaydıyla 
Kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığına bağlılığına 
ilişkin düzenleme yapılmakta, Kuvvet komutanlıklarının savaş 
halinde de MSB kadro ve kuruluşunda yer alması sağlanmakta,

•	 Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli personelin 
tazminatları artırılmakta, TSK’dan mahkeme veya disiplin kurulu 
kararıyla çıkarılan pilotların 18 yıllık mecburi hizmet süresini 
tamamlamadan yeterlik belgesini kullanamamaları kuralı getiril-
mekte, Hava Harp Okulunun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına 
diğer üniversitelerden öğrenci alınabilmesi hükmü getirilmekte, 
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harp okullarında dekan yardımcısının asker olması zorunluluğu 
kaldırılmakta,

•	 Millî Mayın Faaliyet Merkezi yeniden yapılandırılmakta,

•	 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatılmakta ve 
görevleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) devre-
dilmekte, BTK’nın özel bilgi ve tecrübe sahibi personel ihtiyacının 
karşılanması amacıyla sözleşmeli personel sayısı artırılmakta, TİB 
Başkanının görevi sonlandırılmakta, TİB bünyesinde görev yapan 
uzman ve diğer personelin BTK kadrolarına atanması sağlan-
makta, haberleşme alanında ortaya çıkabilecek tehditlere karşı 
BTK tarafından alınacak önlemler, uygulanacak müeyyideler ve 
Kuruma tanınan yetkiler düzenlenmekte, 

•	 Üniversite öğretim elemanı emeklilik yaşı 75 olarak belirlenmekte, 

•	 Hakim ve savcı kadrosu ihdas edilmekte, 

•	 Denetimli serbestlik ve koşullu salıvermeyle ilgili geçici şartları 
belirleyen hükümler getirilmektedir. 

İçeriği

MADDE 3 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
14/A maddesi eklenmiştir.

Dış Kaynaktan Pilot Subay Temini

MADDE 14/A – En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya 
yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile ticari pilot lisansı veya 
havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere en az 
dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullar-
dan mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için 
başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın 
ocak ayının ilk günü itibarıyla otuziki yaşını bitirmemiş olmak, yedek 
subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları taşımak ve sınavlar ile 
uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla muvazzaf 
subaylığa nasbedilebilirler.
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MADDE 6 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler 
eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 92 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce herhangi bir nedenle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan veya ili-
şiği kesilen pilot subaylar ile ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye 
pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki 
subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvuru-
larının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve 
Millî Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay nasbedilerek Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde pilot olarak görevlendirilebilirler. Bunlar 2629 
sayılı Kanun kapsamında pilot kabul edilirler.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna İlişkin Hükümler

MADDE 22 – 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanununun 60 ıncı maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve sonraki fıkra teselsül ettirilmiştir.

(9) Anayasanın 22 nci maddesinde sayılan sebeplerden biri veya bir-
kaçına bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Başbakanlık, 
alınması gereken tedbirleri belirler ve uygulanmak üzere Kuruma bil-
dirir. Kurum Başkanı, Başbakanlığın gerekli gördüğü tedbirlere ilişkin 
kararını derhal işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine 
ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirir. Bu kararın gereği, derhal 
ve kararın bildirilmesi anından itibaren en geç iki saat içinde yerine 
getirilir. Bu karar, yirmidört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına 
sunulur. Hâkim kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde karar 
kendiliğinden kalkar.

(10) Kurum, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin 
siber saldırılara karşı korunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık 
sağlamak için her türlü tedbiri alır veya aldırır.

(11) Kurum, görevi kapsamında ilgili yerlerden bilgi, belge, veri ve 
kayıtları alabilir ve değerlendirmesini yapabilir; arşivlerden, elektronik 
bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilir, bun-
larla irtibat kurabilir ve bu kapsamda diğer gerekli önlemleri alabilir veya 
aldırabilir. Kurum, bu fıkrada belirtilen görevlerin ifasında bakanlıklar, 
kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışır. Bu kapsamda Kurum 
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tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebi; ilgili bakanlık, kurum 
ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir. Bu fıkraya göre 
bilgi ve belge talebinde bulunulması ve bu taleplerin yerine getirilmesine 
ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Başbakanlıkça belirlenir.

(12) Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, Kurumun bu madde-
deki görevleri ile ilgili taleplerini, tabi oldukları mevzuat hükümlerini 
gerekçe göstermek suretiyle yerine getirmekten kaçınamazlar. İşletmeciler 
dışında Kurumun görevleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirme-
yenlere bu maddenin ikinci fıkrasındaki yaptırım uygulanır.

MADDE 27 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununa 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A 
maddesi eklenmiştir.

Zararların Tazmini Amacıyla Tedbir Konulması

MADDE 20/A – Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü 
Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan 
suçlar ve bu Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel 
kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini 
amacıyla, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üze-
rine sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından, 
şüpheli veya sanıklara ait taşınmazların veya kara, deniz ya da hava 
ulaşım araçlarının devir ve temlikini veya bunlarla ilgili hak tesisini 
önlemek ya da tasarruf yetkisini kısıtlamak için şerh düşülmesine ve 
bu kişilerin yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına 
tedbir konulmasına karar verilebilir. Taşınmazlarla ilgili karar tapu 
kütüğüne; kara, deniz ve hava ulaşım araçlarıyla ilgili karar ise bu 
araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur. 
Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi halinde veya 
şerhin konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde, şerhin devamı yönünde 
hukuk mahkemesinden verilmiş ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı 
ibraz edilmediği takdirde şerh kendiliğinden terkin edilir.

Bu kanun ile 17 kanun ve 1 KHK’da toplam 82 madde değişti-
rilmiş, 10 madde yürürlükten kaldırılmış, Adalet Bakanlığına 

4000 Hakim-Savcı Kadrosu tahsis edilmiştir.
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(V). 10.11.2016 tarihli 6758 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 674 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG:24.11.2016/29898): 

Özeti 

15 Temmuz 2016 tarihindekine benzer bir müdahale girişiminin 
yeniden yaşanmaması ve terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde 
sürdürülebilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulunca 15.08.2016 tarihinde kabul edilen 674 sayılı KHK’da 
(RG 01.09.2016/29818) düzenleme yapılmasına ilişkin kanundur. 

Bu kanun ile;

•	 Maarif Vakfı Mütevelli Heyetinin huzur hakkı miktarı, Millî 
Eğitim Bakanınca belirlenmekte,

•	 Bir defaya mahsus olmak üzere dershane ve etüt merkezlerinde en 
az altı yıl çalışmış olanların KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınavla 
kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki sözleşmeli 
öğretmenlik pozisyonlarına atanabilmesi imkanı getirilmekte,

•	 Yargılamanın hızlandırılması kapsamında mahkemelerin işleyişleri 
ile ilgili bazı tedbirlerin alınması, 

•	 Adlî Tıp Kurumu bünyesinde Adlî Bilişim İhtisas Dairesi kurul-
makta ve kadro tahsis edilmekte, Kurumun personel teminini 
kolaylaştırıcı önlemler alınmakta,

•	 Yargılamanın hızlandırılması kapsamında mahkemelerin işleyişleri 
ile ilgili bazı tedbirler alınmakta, 

•	 Ceza infaz kurumlarının inşası için belli şartlardan muafiyet 
getirilmekte,

•	 Kayyum atanan şirketlerin satış ve tasfiyesine ilişkin işlemlerin 
TMSF tarafından yerine getirilmesi şartı yasalaşmakta, 

•	 Geçici köy korucularına katıldıkları operasyonlar için ödenen 
tazminatlar artırılmakta,
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•	 Kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele 
operasyonlarına katılan Emniyet ve Jandarma personeline verilen 
geçici görev harcırahlarında azami süre sınırı kaldırılmakta, 

•	 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini bitiren öğrencilerin, 
subay ve astsubay olabilmeleri için yeterlik sınavından geçirilmesi 
şartı getirilmekte, 

•	 İnsansız Hava Aracı (İHA) kayıt ve kontrolüne ilişkin düzenleme 
yapılmakta, 

•	 Harita Genel Komutanlığına bağlı Coğrafi Veri Merkezi 
kurulmakta,

•	 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yeniden yapı-
landırılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

İçeriği 

MADDE 16 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 92 nci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü ve 
tutuklu olanların, ceza infaz kurumu düzeni ile toplum güvenliğini 
tehlikeye düşürebileceği, terör örgütü veya diğer suç örgütü üyelerinin 
örgütsel amaçlı faaliyet ve haberleşmelerine imkân sağlayabileceği, yol, 
kalınacak ceza infaz kurumu ya da sınav merkezi veya okulda güvenlik 
açısından sakınca bulunabileceği değerlendirildiği takdirde kurum dışına 
çıkmaları Cumhuriyet başsavcılığı tarafından kısıtlanabilir. 

MADDE 17 – 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Maliye Bakanlığınca Adalet Bakanlığına 
tahsis edilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki yerler ve Adalet Bakanlığına tahsis edilen ya da 
izin verilen mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar 
üzerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, 
yılı yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma şartı aranmak-
sızın, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında imar 
planı yapım ve onay süreleri beklenilmeksizin, birinci ve ikinci derece 
arkeolojik sit alanları ile doğal sit alanları hariç olmak üzere özel 
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kanunlar kapsamında kalan yerlerde bu kanunlardaki kısıtlamalara 
tabi olmaksızın, vaziyet planı ve avan proje üze-rinde, 4/1/2002 tarihli 
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre ceza infaz kurumlarının 
yapım işi ihalesi yapılabilir. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak olan ceza infaz kurumlarının, 
25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan yerler 
üzerinde yapılmasının gerekmesi halinde, Adalet Bakanlığının talebi 
üzerine bu yerlerin tahsis amaçları, 4342 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi olmaksızın ve ot bedeli alınmaksızın değiştirilerek tapuda Hazine 
adına tescil edilir ve bu taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından Adalet 
Bakanlığına tahsis edilir. 

Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye 

MADDE 19 – (1) Bu maddenin 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, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilir ve devirle birlikte kayyımların görevleri sona erer. 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve olağanüstü 
halin devamı süresince terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı 
nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca 
şirketlere ve bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca varlıklara kayyım 
atanmasına karar verildiği takdirde, kayyım olarak Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu atanır. 

MADDE 21 – 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 
üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiş ve mevcut altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Güvenlik korucularının görev alanı, görevli oldukları köyün hudutları 
içinde kalan alandır. Gerektiğinde vali veya kaymakam onayı ile güvenlik 
korucularının görev alanları, geçici ve süresi belirli olarak köy hudutları 
dışına genişletilebilir ve görev yerleri değiştirilebilir. Güvenlik korucuları 
diğer bir ilin valisinin talebi üzerine, istihdam edildikleri ilin valisinin 
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onayı ile geçici ve süresi belirli olarak iller arasında görevlendirilebilir. 
Bu durumda, güvenlik korucusunun harcırahı görevlendirildiği valilik 
tarafından ödenir.

Güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan güvenlik korucu-
larına herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 225 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ve operasyona çıktıkları gün 
sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ayrıca ödenir.

Bu kanun ile 22 kanun ve 2 KHK’da toplam 53 madde değiş-
tirilmiş, 9 madde yürürlükten kaldırılmış, İçişleri Bakanlığına 

1 müşteşar yardımcısı, Adli Tıp Kurumuna 292 kadro ihdas 
edilmiştir.

(ç). 26 ncı Dönem 3 üncü Yasama Yılında Yayımlanan Olağanüstü Hal Kanun 
Hükmünde Kararnamelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanunlar:

(I). 31.01.2018 tarihli 7068 s. Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında 
682 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG: 
08.3.2018/30354 Mükerrer): 

Özeti

Bu Kanunun amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplin-
sizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma 
usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemektir. 

Bu Kanun ile;

•	 Genel kolluk görevini yürüten kurumların iç disiplinin sağlanması 
ve hukuka uygun olarak hareket etmeye yönelik usul ve esasla-
rın belirlenmesi ve bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personelinin disiplin işlemleri düzenlenmekte,

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 
yapısı değiştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanmakta,

•	 Disiplin mevzuatının, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında 
çalışan her sınıftan memurları, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
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Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, 
astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, 
uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflar-
daki memurları kapsadığı hüküm altına alınmakta,

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
emrine verilen yükümlü erbaş ve erler hakkında 31/1/2013 tarihli 
ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hüküm-
lerinin uygulanacağı hükmü getirilmektedir. 

Kanun, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. 

•	 Birinci bölüm: Amaç, kapsam ve tanımlar 

•	 İkinci bölüm: Genel hükümler 

•	 Üçüncü bölüm: Disiplinsizlik ve cezaları 

•	 Dördüncü bölüm: Disiplin amirleri ve disiplin kurulları 

•	 Beşinci bölüm: Soruşturma usulü, karar, zamanaşımı, itiraz 

•	 Altıncı bölüm: Çeşitli ve son hükümler

İçeriği 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline 
ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin 
soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemektir. 

Genel Hükümler 

Disiplin Cezasını Gerektiren Fiillerin ve Disiplin Cezalarının Niteliği 

MADDE 4 – (1) Disiplinsizlik kasten veya taksirle oluşabilir. 

(2) Aynı fiil nedeniyle bu Kanunda yazılı disiplin cezalarından birden 
fazlası verilemez. 

(3) Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi halinde ağır olan 
disiplin cezası verilir. 
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(4) Bir fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış 
olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel 
teşkil etmez. 

Disiplin Soruşturmasının Adli Soruşturma veya Kovuşturmadan Bağımsızlığı 

MADDE 5 – (1) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan 
adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin 
soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu 
cezanın yerine getirilmesini engellemez.

Disiplin Cezaları 

MADDE 7 – (1) Personele verilecek disiplin cezaları şunlardır: 

a) Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareket-
lerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

b) Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareket-
lerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 

c) Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin 
ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş 
günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce 
personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme 
tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz. 

ç) Kısa süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerleme-
sinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır. 

d) Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerle-
mesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulmasıdır. 

e) Meslekten çıkarma: Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik 
teşkilatlarında bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. 

f ) Devlet memurluğundan çıkarma: Personelin bir daha Devlet 
memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır. 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

258

Soruşturma Sonucu Verilecek Karar 

MADDE 27 – (1) Disiplin kurulu, soruşturma sonucunda disiplin 
cezası verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesine yahut 
kurulun yetkisizliğine karar verebilir. 

(2) Yapılan soruşturma sonucunda fiilin, disiplin kurulunun görev 
alanına giren başka bir disiplinsizliği oluşturduğu anlaşılırsa buna uygun 
olan disiplin cezası tayin edilir. 

(3) Disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak yazılır. Ceza verilmesi 
halinde, gerekçede disiplinsizlik unsurları ile ceza miktarının tayininde 
esas alınan hususlar gösterilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır 
ve ilgililere tebliğ edilir. 

Zamanaşımı 

MADDE 29 – (1) Bu Kanunda sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu 
fiillerin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren; 

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kısa ve uzun süreli durdurma 
cezalarında bir ay içinde, 

b) Meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma 
cezasında altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde 
disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki 
yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zama-
naşımına uğrar. 

(3) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suç-
larda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği 
tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(4) Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil nok-
sanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından 
iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin 
kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki 
ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar. 
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Savunma Hakkı

MADDE 31 – (1) Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından 
savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. 

(2) Disiplin amirince veya yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görev-
lendireceği kurul üyelerinden biri tarafından ilgiliden savunma istenir. 
Savunma için verilen süre yedi günden az olamaz. Süresi içinde savun-
masını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

 (3) Hakkında disiplin soruşturması yapılan personel, ikinci fıkra 
gereğince kendisinden savunma istenmesinden itibaren soruşturma 
evrakını inceleme hakkına sahiptir. 

(4) Hakkında meslekten çıkarma cezası veya Devlet memurluğundan 
çıkarma cezası istenen personel, soruşturma evrakını incelemeye, tanık 
dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili 
vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. 

Yargı Denetimi

MADDE 32 – (1) Kesinleşen disiplin cezalarına karşı iptal davası 
açılabilir. 

(2) Dava açma süresi, kesinleşen cezanın personele tebliğinden itibaren 
başlar. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığının seyir halindeki gemi ve 
botlarında verilen cezalarda dava açma süresi, geminin bağlı bulunduğu 
üsse veya limana dönmesiyle başlar. 

Bu Kanunda sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlendiğinin 
disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren; 

•	 Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kısa ve uzun süreli durdurma 
cezalarında bir ay içinde, 

•	 Meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma 
cezasında altı ay içinde,disiplin soruşturmasına başlanmadığı 
takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşı-
mına uğrar. 
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Bu kanun ile 5 kanunda toplam 4 madde değiştirilmiş, 
11 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(II). 31.01.2018 tarihli 7069 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 691 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG: 08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile; 

•	 Muhtemel kaza risklerine karşı uçuş emniyetini etkileyebilecek 
nitelikteki yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgi-
lerin ilgili kurum ve kuruluşlarca Harita Genel Komutanlığına 
bildirilmesi hüküm altına alınmakta, 

•	 Terör bağlantılı kişilerin askerlik celp ve sevk dönemlerinin Milli 
Savunma Bakanlığınca ayrıca belirlenmesi sağlanmakta,

•	 İzinli olduğu durumlar hariç ülke sınırları dışında üç gün geçiren 
asker kişilerin yabancı ülkeye kaçmış sayılması kabul edilmekte, 

•	 Yüksek Askeri Şûranın terfi işlemlerinde Subay Sicil Yönetmeli-
ğinin esas alınması kuralı kaldırılmakta, 

•	 Kayyımlık görevi TMSF tarafından yürütülen şirketlerde faa-
liyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş 
olması hâlinde denetçinin, şirket yönetim kurulunun teklifi 
üzerine TMSF’nin ilişkili olduğu Bakan tarafından atanması 
gerçekleştirilmekte, 

•	 Noterlik, bilirkişilik ve arabuluculuk yapabilme ile ilgili şartlar 
arasına terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmama hususu 
eklenmekte,

•	 Olağanüstü hal kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce mes-
lekten çıkarılanların Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komis-
yonu kararlarına karşı yapacakları iptal başvurularını İçişleri 
Bakanlığı aleyhine yapması kuralı getirilmektedir.
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İçeriği

Bu kanun ile;

•	 Madde 1: 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ek 
madde 5,

•	 Madde 2: 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek madde,

•	 Madde 3: 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu madde 67’de değişiklik,

•	 Madde 4: 926 sayılı TSK Personel Kanunu madde 54’de değişiklik,

•	 Madde 5: 926 sayılı TSK Personel Kanunu madde 57 kaldırılmıştır,

•	 Madde 6: 1512 sayılı Noterlik Kanunu madde 7’e ekleme,

•	 Madde 7: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa ekleme,

•	 Madde 8: 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu madde 339’a ekleme,

•	 Madde 9: 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu m.20 ekleme,

•	 Madde 10: 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu madde 10’a ekleme 
yapılmıştır. 

Bu bağlamda; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanu-
nunun 20/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresi “iki 
yıl” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Birinci fıkra kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla 
açılan davalarda; davalının adres kayıt sisteminde adresinin bulunma-
ması veya bulunup da tebligata elverişli olmaması halinde, mahkemece, 
dava dilekçesinin özeti tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde 
dağıtımı yapılan gazetelerden biri vasıtasıyla ilan edilir. 

Yapılacak ilanda davalının bir ay içinde yurtiçinde tebligata elverişli 
bir adres veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmemesi ya 
da davada kendisini avukatla temsil ettirmemesi halinde, yargılamaya 
yokluğunda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat 
yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı usulle tebliğ edile-
ceği ihtar edilir. Adresi yabancı ülkede bulunan davalıya çıkarılacak 
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tebligatta, bu fıkrada belirtilen ilanda yer alan hususlar ile yabancı ülke 
adresine bir daha tebligat yapılmayacağı ihtarına yer verilir. 

Birinci fıkra kapsamında açılan davaların kısmen veya tamamen 
reddi halinde, davacı aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmolunur. 
Ancak belirlenen ücret dava değerini geçemez. 

Bu kanun ile 9 kanunda toplam 13 madde değiştirilmiş, 
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(III). 01.02.2018 tarihli 7070 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 676 S. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG : 08.3.2018/30354 Mükerrrer):

Özeti

Bu kanun ile terör örgütlerinden veya Milli Güvenlik Kurulunca 
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplardan kaynaklanan tehditlere karşı olağanüstü 
hal kapsamında gerekli görülen bazı konularda düzenleme yapılması 
amacıyla; 

•	 Yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların etkinliğini artıracak 
hükümler getirilmekte, 

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 
yapılandırılması çerçevesinde bazı hükümler düzenlenmekte, 

•	 Emniyet Genel Müdürlüğünde kadro ihdas edilmekte, 

•	 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yolcu ve mürettebat bilgilerine 
erişim yetkisi genişletilmekte, 

•	 Askeri sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi doğrul-
tusunda askerlik muayenelerine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığınca 
belirlenen kurullar yetkilendirilmekte,

•	 TSK bünyesinde sivil amir konumunda bulunanlara astlarına 
ceza verebilmesi hükmü getirilmekte, 

•	 Mili Savunma Bakanlığının sivilleştirilerek yeniden yapılandırıl-
ması ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi bağlamında üst 
yönetici tanımları diğer bakanlıklar ile uyumlu hale getirilmekte 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

263

ve Bakanlığın denetim elemanı ve uzman teminine ilişkin geçici 
uygulama yapılmakta,

•	 Türk Hava Kuvvetlerine alınacak pilotların temini 
kolaylaştırılmakta,

•	 Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına diğer yükse-
köğretim kurumlarından öğrenci alınması imkanı getirilmekte, 

•	 Memuriyete girişte güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması 
zorunlu hale getirilmekte, 

•	 Türkiye Maarif Vakfının etkin bir şekilde faaliyete geçirilmesine 
yönelik hükümler getirilmektedir.

Bu kanun sistematiğinde yer alan bölümlerde aşağıda belirtilen düzen-
lemeler yapılmıştır. 

•	 Birinci bölüm: Yargı ile ilgili düzenlemeler 

•	 İkinci bölüm: Güvenlik ile ilgili düzenlemeler 

•	 Üçüncü bölüm: Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının 
Kadroları 

•	 Dördüncü bölüm: Milli Savunma ile ilgili düzenlemeler 

•	 Beşinci bölüm: Kamu personeline ilişkin bazı düzenlemeler 

•	 Altıncı bölüm: Milli Eğitim ile ilgili düzenlemeler 

•	 Yedinci bölüm: Çeşitli ve son hükümler 

İçeriği

Bu kanunda yapılan önemli düzenlemeler aşağıya çıkarılmıştır. 

•	 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda 
yapılan düzenlemeler; 

 ü 149 uncu maddesinin ikinci fıkrası;

 Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen 
kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir. 

 ü 151 inci maddesinin; 
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- Üçüncü fıkrasında yer alan “tutuklu ve” ibaresi “şüpheli, sanık 
veya” şeklinde, “kovuşturma açılması halinde tutuklu veya hükümlünün 
müdafilik veya vekilliğini” ibaresi “soruşturma ya da kovuşturma bulun-
ması halinde müdafilik veya vekillik görevini” şeklinde değiştirilmiştir.

- Dördüncü fıkrasında yer alan “müdafi veya vekil hakkında açılan 
kovuşturmanın yapıldığı” ibaresi “hâkim veya” şeklinde, “Kovuşturma 
sonunda” ibaresi “Soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına 
dair karar verilmesi veya kovuşturma sonunda” şeklinde değiştirilmiş, 
aynı fıkraya “Müdafilik görevinden yasaklama kararı,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “avukat hakkındaki soruşturma veya” ibaresi ve “Ancak,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “soruşturma veya” ibaresi eklenmiştir. 

- Beşinci fıkrasında yer alan “tutuklu” ibaresi “şüpheli, sanık” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

 ü 154 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

- Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, 
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları bakımından 
gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının 
istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süreyle kısıtlanabilir; bu 
zaman zarfında ifade alınamaz. 

•	 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirle-rinin 
İnfazı Hakkında Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye bu fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre 
teselsül ettirilmiştir. 

(4) Görüşme sırasında; hükümlünün avukatına veya avukatın 
hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki 
konuşmaya ilişkin olarak kendilerinin tuttukları kayıtlar incelenemez; 
hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz. 

(5) Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinde ve İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde 
tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların avukatları 
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ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin 
tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yön-
lendirildiğine, bu örgütlere emir ve tâlimat verildiğine veya yorumları 
ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya 
belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz 
hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle ; görüşmeler teknik cihazla sesli veya 
görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın görüşmelerini 
izlemek amacıyla görüşmede bulundurulabilir, hükümlünün avukatına 
veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar 
ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir 
veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir. 

(6) İnfaz hakimliği hükümlünün; kurallara uyumunu, toplum veya 
ceza infaz kurumu bakımından arz ettiği tehlikeyi ve rehabilitasyon 
çalışmalarındaki gelişimini değerlendirerek, kararda belirttiği süreyi üç 
aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa uzatabileceği gibi kısaltıl-
masına veya sonlandırılmasına da karar verebilir. 

(7) Beşinci fıkra kapsamına giren hükümlünün yaptığı görüşmenin, 
aynı fıkrada belirtilen amaca yönelik yapıldığının anlaşılması hâlinde, 
görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa 
bağlanır. Görüşme başlamadan önce taraflar bu hususta uyarılır. 

(8) Hükümlü hakkında, yedinci fıkra uyarınca tutanak tutulması 
hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemiyle hükümlünün avukatla-
rıyla görüşmesi infaz hâkimince altı ay süreyle yasaklanabilir. Yasaklama 
kararı, hükümlüye ve yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili 
baro başkanlığına bildirilir. Cumhuriyet başsavcılığı baro tarafından 
bildirilen avukatın değiştirilmesini baro başkanlığından isteyebilir. 
Bu fıkra hükmüne göre görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 
5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir. 

(9) İnfaz hâkimi tarafından bu madde uyarınca verilen kararlara 
karşı 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edilebilir. 

(10) Bu madde hükümleri 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre 
yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile 
beşinci fıkradaki suçlardan hükümlü olup, başka bir suçtan dolayı 
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şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlüler hakkında 
da uygulanır. 

(11) Tutuklular hakkında bu madde hükümlerine göre karar vermeye 
soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında 
mahkeme yetkilidir. 

•	 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 ü Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç 
aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede 
önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu 
tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi 
halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rek-
törün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle 
yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde 
iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite 
veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. 
Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin 
Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun 
olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Bu kanun ile 30 kanun ve 4 kanun hükmünde kararnamede 
toplam 110 madde değiştirilmiş, 7 madde yürürlükten kaldırıl-
mıştır. İçişleri Bakanlığına 100, Emniyet Genel Müdürlüğüne 2 

kadro ihdas edilmiştir.

(IV). 01.02.2018 tarihli 7071 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 678 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti 

Bu kanun ile;

•	 49 yaşını dolduran güvenlik korucuları emekli edilmekte,

•	 Özel veya resmi her türlü konaklama tesislerinin tüm kayıtlarını 
bilgisayarda günü gününe tutması ve genel kolluk kuvvetlerinin 
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bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıt-
ları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu 
getirilmekte, 

•	 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve 
terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi 
olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden 
olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin 
istekli olmadıkça silah altına alınmaması ve silah altındakilerin 
ise istekleri halinde terhis edilmesi hükmü getirilmekte, 

•	 Özel Kuvvetler Komutanlığının emrinde görev yapan subaylarla 
ilgili düzenleme yapılmakta, 

•	 Millî Savunma Bakanlığının pilot ihtiyacını karşılayacak tedbirler 
alınmakta, 

•	 Kamunun pay sahibi olduğu şirketlerden temin edilecek hizmetler 
veya yapım işleri ile denetim ve koordinatörlük gibi teknik, mali, 
hukuki veya benzeri alanlardaki danışmanlık hizmetlerinin 4734 
ile 5018 sayılı kanunlara tabi olmaması hükmü getirilmekte, 

•	 Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî 
İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin 4734 sayılı Kanun kapsamındaki 
ihalelere alınmaları engellenmekte, 

•	 Belediyelerin il millî eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakan-
lıkça onaylanan işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim 
programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilmesinin 
sağlanmakta,

•	 TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlerin kefaleti ile ilgili 
düzenleme yapılmaktadır.

Kanun içeriğinde düzenleme yapılan bölümler aşağıya çıkarılmıştır. 

•	 Birinci bölüm: Güvenlik ile ilgili düzenlemeler 

•	 İkinci bölüm: Milli Savunma ile ilgili düzenlemeler 

•	 Üçüncü bölüm: Çeşitli ve son hükümler
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İçeriği 

Önemli düzenlemeler şu şekildedir; 

•	 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 

Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü 
konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, 
genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut 
bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek 
zorundadırlar. 

İkinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine 
bağlanmayanlara onbin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe 
aykırı kayıt tutanlara beşbin Türk Lirası idari para cezası, mülki idare 
amirlerince verilir. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal 
edilir. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 
bir ay içinde ödenir. 

Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü 
konaklama tesisleri, ikinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin 
terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tamamlar. 

Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan 
kamu personelinin denetimine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı 
tarafından belirlenir. 

•	 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 20 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altın-
daki taşınmazlar üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri (yat çekek 
yeri hariç) yatırımı yapılmak amacıyla lehine irtifak hakkı tesis edilen 
ve/veya adına kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından Bakanlığa 
başvurulması ve bu Kanunun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında 
belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde yeni sözleşme düzenlenmek 
suretiyle bu yatırımcılar lehine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren geçerli olmak üzere irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli 
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alınmaksızın toplam yıllık hasılattan binde bir oranında pay alınarak 
kırk dokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir 
ve/veya kullanma izni verilir. Yatırımın tamamlanması sonrasında irti-
fak hakkı ve/veya kullanma izni Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının uygun görüşü ve Bakanlığın izni ile devredilebilir. 

•	 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel 
sağlığı veya millî güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu 
taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal 
istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve 
lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı 
tarihinde başlar.

Bu kanun ile 22 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede top-
lam 45 madde değiştirilmiş, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 (V).01.02.2018 tarihli 7072 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 680 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG: 08.3.2018/30354 Mükerrer): 

Özeti

Bu kanun ile; 

•	 Hâkimlerin kişisel suçlarından dolayı soruşturulması veya kovuş-
turulmasının yapılacağı ilk derece mahkemesi ile ilgili düzenleme 
yapılmakta, 

•	 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak 
görev yapması durumunda çalışma esaslarına ilişkin düzenlemeleri 
içeren fıkra yürürlükten kaldırılmakta, 

•	 Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun bir veya birden fazla daireyi 
Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi olduğu işlere bakmak amacıyla 
görevlendirebilmesine ilişkin hüküm getirilmekte,
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•	  Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının ilk derece mahkeme 
görevleri kaldırılmakta, 

•	 Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkan-
ları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili 
ve HSYK’nin seçimle gelen üyeleri ile Anayasa Mahkemesinin 
başkan ve üyelerinin kişisel suçlarından dolayı yürütülecek kovuş-
turmaların Yargıtay’ın ilgili dairesince yapılmasına ilişkin hüküm 
getirilmekte, 

•	 Hâkimlik ve savcılık mülakatına çağrılmak için öngörülen asgari 
puan şartı kaldırılmakta, 

•	 Vali ve kaymakamların soruşturma ve kovuşturmalarının bunların 
görev yaptığı il veya ilçenin bağlı olduğu bölge adliye mahkeme-
sinin bulunduğu il Cumhuriyet başsavcılığı ile bu yer ağır ceza 
mahkemesince yürütülmesi hükmü yasalaşmakta,

•	 Şüphelilerin de kaçak tanımı içine girebilmeleri nedeniyle ilgili 
mevzuatta değişiklik yapılmakta, 

•	 TRT’de kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personelin ücretinin 
belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmekte ve 450 ilave 
sözleşmeli pozisyon açılmakta, 

•	 Yayın lisansı başvuru inceleme kriterlerine milli güvenlik, kamu 
düzeninin korunması ve kamu yararı gerekleri dahil edilmekte,

•	 TRT personeline ilişkin RTÜK’ün ücret belirleme yetkisi 
kaldırılmakta, 

•	 İlişiği kesilmiş güvenlik korucularına tekrar göreve çağrılabilme 
imkanı getirilmekte,

•	 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları yeniden 
yapılanmaktadır.

Bu kanun içeriğinde düzenleme yapılan bölümler aşağıya çıkarılmıştır. 

•	 Birinci bölüm: Yargı ile ilgili düzenlemeler 

•	 İkinci bölüm: Medya hizmet sağlayıcılara ilişkin hükümler 

•	 Üçüncü bölüm: İç güvenlik ile ilgili düzenlemeler 
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•	 Dördüncü bölüm: Çeşitli ve son hükümler

İçeriği

Önemli düzenlemeler şu şekildedir; 

•	 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 93 üncü mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hâkim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuş-
turma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge 
adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve 
aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. 

•	 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
161 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(6) Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve 
kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge 
adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve 
aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. Ağır ceza mahkemesinin görevine 
giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılır. 

•	 5271 sayılı Kanunun 172 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu 
davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilme-
dikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı 
fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

•	 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu-
nuna 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A 
maddesi eklenmiştir. 

Kayıp Çocukların Araştırılması 

MADDE 13/A – Kaybolan çocukların bulunması amacıyla, polis, 
sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki 
idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü 
emri ile kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk 
tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilir, 
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telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilir ve sinyal bilgilerini 
değerlendirebilir. Tedbir kararı, en çok bir ay için verilebilir; ancak bu 
süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılabilir. 

Mülki idare amirinin kararı, derhal mahkemenin onayına sunulur. 
Mahkeme kararını en geç yirmidört saat içinde verir. 

•	 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Adli Yardım 

EK MADDE 11 – Kanunlarla verilen; karakol, karakol nöbetçisi, 
devriye, sevk, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya emniyet, asayiş 
ile kamu düzeninin korunması ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki 
için görevlendirilen ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu, 
istihbari ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya 
bu görevlerinden dolayı, karargâh personeli dahil sanık durumuna düşen 
personelin vekalet verdiği avukatın ücreti, olayın mahiyetine ve kusurun 
derecesine göre durumunun uygun görülmesi halinde Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır. 

Avukat tutma ve ücret ödeme usul ve esasları ile adli yardıma esas 
olan görevlerin mahiyeti ve sınırları İçişleri Bakanlığı tarafından yönet-
melikle düzenlenir. 

•	 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdür-
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
namenin ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

EK MADDE 2 – Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, 
Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto 
oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans 
oyunlarına ilişkin lisans, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren 49 yıl süreyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca kurulan Türkiye Varlık 
Fonuna verilmiştir. Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü 
kişilere devredilmesinden sonra, İdare lisansa konu şans oyunlarını 
düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez. Lisans konusu 
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faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini 
izlemeye ve denetlemeye İdare yetkilidir.

Bu kanun ile 33 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede 
toplam 115 madde değiştirilmiş, 11 madde yürürlükten 

kaldırılmıştır.

(VI). 01.02.2018 tarihli 7073 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Milli 
Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 681 s. Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG: 
08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun, Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına 
bağlanması ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığının İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer almalarına ilişkin kuruluş 
değişikliklerinden sonra yasal düzenlemeleri kapsayan 681 sayılı KHK’ya 
TBMM’de son şekli verilerek yasalaşmış halidir. 

Bu kanun ile olağanüstü hal kapsamında milli savunma ile ilgili çeşitli 
konularda düzenlemeler yapılarak; 

•	 Milli Savunma Bakanlığının askeri süreçlerdeki belirleyici ve 
yönlendirici konumunun yeniden tanımlanmasına dair düzen-
lemeler yapılmakta, 

•	 Er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına 
alınmakta,

•	 Subay ve astsubayların mecburi hizmet süresi, onbeş yıla 
çıkarılmakta, 

•	 Sınır ötesi operasyonlar nedeniyle ilgili askeri personelin tazminat 
kaynaklı mağduriyetleri önlenmekte, 

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalan tabiplerin sağlık hizmetleri 
tazminatından yararlanmaya devam etmeleri sağlanmakta,

•	 Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde karar-
nameler ile düzenlenen çeşitli konulardaki değişikliklerin ilgili 
kanunlarla uyumu sağlanmaktadır.
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İçeriği

Kanunun önemli hükümleri aşağıya çıkarılmıştır;

MADDE 21 – 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fık-
rasının (a), (c), (d), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinde general-amiral kadroları (b) bendinde 
gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet 
ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin 
yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak lağv, tensik, teşkilatta 
vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay 
Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi ve 
Yüksek Askerî Şûranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe 
miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile tuğgeneral-
tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral rütbelerinde 
değişiklik yapılabilir. 

Değişiklik yapılan tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve 
korgeneral-koramiral rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları buna göre 
yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi 
mümkün olmayan orgeneral-oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi 
yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek 
Askerî Şûraca saptanır.

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına 
ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. 
Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait general-amiral miktarları-
nın tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Şu 
kadar ki yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen general-amiraller en 
geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) 
bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi 
sonunda, 47 nci maddenin (f ) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 
üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğ-
general-tuğamiral olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava 
kuvvetlerindeki sınıflara dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri gözetilerek ve 
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Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının 
teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir.

d) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete 
devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general 
ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan 
yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye 
yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanlığının 
görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî 
Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede 
hizmete devam edebilirler. 

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general-ami-
rallerin aynı rütbede bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğer 
kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya 
hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not 
alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre olur. Görev süreleri 
uzatılanlar 47 nci maddenin (f ) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye 
tabi tutulur.

Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci 
fıkralarındaki esaslara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete 
devam edenler, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve 
rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları 
rütbede hizmete devam ettirilebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre 
görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis, 
mühendis, askeri hakim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-
tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden 
değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak 
Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki 
çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam 
ettirilebilirler. 

Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığı-
nın görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek 
Askerî Şûranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları 
uyarınca hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı 47’ye kadar 
artırılabilir.
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Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general-
amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.

i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramiraller iki yıl bu 
görevde kalabilirler. Bu süre, Milli Savunma Bakanının inhası, Baş-
bakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname 
ile birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış 
sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi 
esas alınır.

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri 
gibi gerektiğinde atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı 
görevinden alınabilirler.

Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral-
oramiraller (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.

j) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam etmelerinde 
zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin rütbe bekleme süreleri, Milli 
Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının 
onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu 
suretle hizmete devam edecek orgeneral-oramiral sayısı üçten fazla olamaz.

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerek-
tiğinde rütbe bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemle 
emekliye sevk edilebilirler.

Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral-oramiraller (b) bendinde 
gösterilen miktarlar dışına çıkarılır.

MADDE 46 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 42 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
astsubaylıktan subaylığa, uzman jandarmalıktan veya uzman erbaşlık-
tan astsubaylığa geçmiş olanlar için yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.

Rütbe Yaş Haddi

Teğmen, üsteğmen 49
Yüzbaşı 55
Binbaşı 56
Yarbay 57
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Albay 60
Astsubay çavuş, kıdemli çavuş 43
Üstçavuş, kıdemli üstçavuş 52
Başçavuş 54
Kıdemli Başçavuş 55

GEÇİCİ MADDE 43 – 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna 
kadar olmak kaydıyla, bu Kanunun 150 nci ve ek 4 üncü maddesi 
kapsamında Milli Savunma Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumla-
rında ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile 
emekli öğretim elemanlarına (varsa akademik unvanları da gözönünde 
bulundurularak) 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın üç katını 
geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda ödenecek ek ders 
ücreti haftada 20 saati geçemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müş-
tereken belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 44 – Bu Kanunun geçici 38 inci maddesinin 109 
uncu madde hükümlerine göre subay nasbedilmiş olanlar hakkındaki 
hükümleri, 3/7/2003 tarihli ve 4917 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce bu Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre astsubay-
lıktan subaylığa geçenler ile bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife 
malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da aynı usul 
ve esaslar çerçevesinde uygulanır.

MADDE 97 – 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında 
Kanunun 106 ncı maddesinin yedinci fıkrası (GATA’da uzmanlık eği-
timi yapma hakkı kazananlar ile lisansüstü eğitimi yapmakta olanların 
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam edecekleri hakkında hüküm) 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kanun ile 13 kanunda toplam 112 madde değiştirilmiş, 34 
madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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(VII). 01.02.2018 tarihli 7074 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 684 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile, 

•	 15 Temmuz darbe girişimi dâhil 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamında terör eylemleri veya terörle mücadele görev-
leri sırasında yaralananlardan bu yaralanmalara bağlı olarak malul 
olmadıkları için aylık bağlanmayanlara aylık bağlanmakta, 

•	 Merkez Bankasının Kamu İhale Kanunu’ndan istisna kapsamı 
genişletilmekte, 

•	 Kamu ihalelerine girmekten terör bağlantısı nedeniyle yasakla-
nacaklara ilişkin bildirimlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce 
yapılması hüküm altına alınmakta, 

•	 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan 
yardımların terörle mücadele kapsamında zarar görenlere ödenen 
tazminattan mahsubu uygulamasına son verilmekte, 

•	 Terörle bağlantılı ihraççıların hukuka aykırı, sermayeyi ve malvar-
lığını azaltıcı işlemleri hakkında açılan davalarda Sermaye Piyasası 
Kurulu yüksek meblağlı harç ve teminat ödemekten korunmakta, 

•	 Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketicinin gerekçe gös-
termeden sözleşmeden dönmesi durumunda ödenecek tazminat 
miktarı, sözleşme tarihinden itibaren belli cayma sürelerinde 
kademeli olarak artırılmakta, 

•	 Terör ve örgütlü suçlarda olağanüstü hâl süresince otuz gün ola-
rak düzenlenen gözaltı süresi yedi güne indirilmekte, kanıtların 
toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle 
bu süre yedi gün uzatılabilmekte, 

•	 Yakalanan şüphelinin yetkili adli merci önüne çıkarılmasındaki 
azami süre yedi gün olarak düzenlenmekte, bu süre zorunlu 
durumlarda yedi gün uzatılabilmekte,
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•	 Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkının Cumhu-
riyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilmesine ilişkin 
hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır.

İçeriği

Bu Kanunda düzenleme yapılan bazı maddeler aşağıya çıkarılmıştır. 

•	 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 18 – 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) 
bendi hükümleri, 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 
uncu maddesi kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım 
olarak atandığı şirketler hakkında uygulanmaz. 

•	 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 
üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya 
ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının 
varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları belir-
lemeye Kurul yetkilidir.

•	 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 
92 nci maddesine; 

(3) Bu madde kapsamında Kurul tarafından açılan dava ve takipler 
ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde Kurul her türlü harç ve 
teminattan muaftır fıkrası eklenmiştir.

•	 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve 
aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “doksan gün” ibaresi 
“yüzseksen gün” şeklinde değiştirilmiştir. 

(1) Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört 
aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden 
dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun 
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satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri 
yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren 
ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için 
yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila 
yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini 
isteyebilir. 

•	 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş-
tirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya 
mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından 
itibaren yedi günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya 
şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin 
yedi gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. 

8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alın-
ması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendinde yer alan “otuz günü geçemez” ibaresi “şüphelinin yakalama 
yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre 
hariç, yakalama anından itibaren yedi günü geçemez” şeklinde değişti-
rilmiş, aynı bende aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın (m) bendi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu 
nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin yedi gün süreyle uzatıl-
masına yazılı olarak emir verebilir. 

GEÇİCİ MADDE 1 – 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
yayımı tarihinden önce, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı 
ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen 
suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi en çok 
otuz gün olarak uygulanır. 
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Bu kanun ile 9 kanunda toplam 14 madde değiştirilmiş, 
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(VIII). 01.02.2018 tarihli 7075 s. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Kurulması Hakkında 685 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (08.3.2018/30354 Mükerrer): 

Özeti 

Bu kanun ile;

•	 Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle yürürlüğe 
konulan ve yargı yolu kapalı olan işlemlere karşı özel bir idari 
komisyon oluşturulmakta, 

•	 Komisyonun oluşumu, görev, yetki ve başvuru usulleri 
belirlenmekte, 

•	 Bu komisyon kararlarının yargı denetimine açık olması esasına 
dayalı bir düzenlemeye gidilerek olağanüstü hal kapsamında tesis 
edilen tüm işlemlere karşı denetim yolu açılmakta,

•	 Bundan sonra da olağanüstü hal kapsamında söz konusu olabi-
lecek benzer işlemlere de Komisyonun bakabilmesini sağlayacak 
esnek bir sistem oluşturulmaktadır.

Bu Kanun içeriğinde aşağıda belirtilen madde başlıkları yer almaktadır;

•	 Madde 1 – Komisyonun oluşumu 

•	 Madde 2 – Komisyonun görevleri 

•	 Madde 3 – Komisyonun görev süresi 

•	 Madde 4 – Üyelerin güvenceleri ve hakları 

•	 Madde 5 – Bilgi ve belge talep etme yetkisi 

•	 Madde 6 – Gizlilik 

•	 Madde 7 – Başvurularda usul ve süre 

•	 Madde 8 – Ön inceleme 

•	 Madde 9 – İnceleme ve karar 
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•	 Madde 10 – Kararların uygulanması 

•	 Madde 11 – Yargı denetimi 

•	 Madde 12 – Sekretarya 

•	 Madde 13 – Usul ve esaslar 

•	 EK MADDE 1 – Açılacak davalarda husumet 

•	 GEÇİCİ MADDE 1 – Geçiş hükümleri 

•	 GEÇİCİ MADDE 2 – Komisyona intikal ettirilecek başvurular 

•	 Madde 14 – Yürürlük

•	 Madde 15 – Yürütme

İçeriği

Kanunun önemli maddeleri aşağıya çıkarılmıştır; 

Komisyonun Oluşumu 

MADDE 1 – (1) Anayasanın 120 nci maddesi kapsamında ilan edi-
len ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya 
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensu-
biyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka 
bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname 
hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve 
karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 
kurulmuştur. 

Komisyonun Görevleri

MADDE 2 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan 
kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hak-
kındaki başvuruları değerlendirip karar verir. 

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma 
ya da ilişiğin kesilmesi. 

b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi. 
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c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel 
sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, 
özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, 
yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması. 

ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması. 

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde 
kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak 
doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de 
Komisyonun görev alanındadır. 

(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kap-
samında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan 
ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca 
başvuru yapılamaz. 

Kararların Uygulanması

MADDE 10 – (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan 
teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü 
halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu şekilde bildirilen 
personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler 
itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç 
olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu 
kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro 
ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettik-leri 
il dikkate alınarak onbeş gün içinde yapılır.

(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde 
ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve 
kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu 
kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 
ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakan-
lığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yerine getirilir. 

(3) Komisyonun karara bağladığı dosyaya ilişkin olarak Komisyonda 
bulunan tüm evrak, birinci fıkra kapsamına giren dosyalarda ilgilinin 
son görev yaptığı kurum veya kuruluşa, ikinci fıkra kapsamına giren 
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dosyalarda ilgili kurum veya kuruluşa, diğer dosyalarda ise ek 1 inci 
maddeye göre husumetin yöneltileceği kurum veya kuruluşa devredilir. 

Yargı Denetimi

MADDE 11 – (1) Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar 
Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde ilgilinin en son 
görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir. Bu 
davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet yöneltilemez.

(2) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan 
Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi-
nin birinci fıkrası ile 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına 
ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden 
itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava 
açabilir. 

Açılacak Davalarda Husumet 

EK MADDE 1 – (1) Komisyon kararlarına karşı açılacak iptal davaları; 

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıka-
rılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum veya kuruluş, 

b) Devlet memurları ve işçiler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
çıkarılanlarca Millî Savunma Bakanlığı, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı, 

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Milli Eğitim Bakanlığı, 

d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı, 

e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

f ) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık Bakanlığı, 
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ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyon-
larınca Millî Eğitim Bakanlığı, 

h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığı, 

ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Tele-
vizyon Üst Kurulu, 

i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 

j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emni-
yet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet 
memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan 
Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı, 

k) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle 
emekli olan, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hüküm-
lerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan, Devlet memurluğun-
dan çıkarılan, sözleşmeleri fesih edilen, müstafi sayılan veya istifa eden 
subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, 
işçi, uzman erbaş, sözleş-meli erbaş ve erler ile 926 sayılı Kanunun geçici 
32 nci maddesi kapsamında haklarında işlem tesis edilmiş olup rütbesi 
alınan ve emekli kimlikleri iptal edilen Türk Silahlı Kuvvetleri perso-
nelince Milli Savunma Bakanlığı, bu fıkra kapsamına giren Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince İçişleri 
Bakanlığı, aleyhine açılır. 

(IX).01.02.2018 tarihli 7076 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 687 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile,

•	 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyımlık yetkisini 
kullandığı şirket, ortaklık payı ve varlıkların müsadere edilmesi 
durumunda bunların TMSF tarafından satılması ve tasfiye edil-
mesine ilişkin hüküm getirilmekte, 
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•	 Kış lastiği kullanımı zorunluluğuna ilişkin yaptırımlar hakkında 
düzenleme yapılmakta, 

•	 2017 yılı sonuna kadar özel sektör işverenlerince işe alınanlara 
ilişkin sigorta prim desteği, ücretlerine ilişkin gelir vergisi stopaj 
teşviki ve ödemelerde damga vergisi istisnası sağlanmakta, 

•	 Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve ilkelerine uygun kredi 
kullandırma ve buna bağlı işlemlerin zimmet suçu sayılmaması 
konularında düzenleme yapılmakta, 

•	 Özel öğretim kurumları arasında yer alan öğrenci etüt eğitim 
merkezleri kapatılmakta,

•	 Belediyelerce açılmak ve işletilmek üzere sosyal etkinlik merkezleri 
düzenlenmekte, 

•	 Radyo ve televizyon yayın iletimine ilişkin olarak verici tesis ve 
işletim şirketinin ulusal karasal yayın lisansı sahibi kuruluşlar 
tarafından kurulması koşulu ve azami hisse oranına dair sınırla-
malar kaldırılmakta, 

•	 TMSF’ye devir bağlamında kayyımlık görevini yürütenlerin 
hukuksal, idari, mali ve cezai sorumluluktan muafiyetine ilişkin 
yürürlükteki düzenleme netleştirilmekte, 

•	 Olağanüstü hâl kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle 
kapatılan özel radyo ve televizyonların yayın lisansları, karasal 
yayın hakları, frekans ve kanal kullanım izinleri ihya edilmekte,

•	 Maliye Bakanlığı veya TMSF tarafından kapatılan radyo ve tele-
vizyon varlıkları ile birlikte ya da ayrı olarak satılabilmesi imkanı 
getirilmekte, 

•	 Seçim dönemlerinde suç oluşturan radyo ve televizyon yayınları 
hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen yaptırım karar-
larına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır.
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İçeriği

Müsadere Edilen Şirket, Ortaklık Payları ve Varlıklar 

MADDE 1 – (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar veri-
lip 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine göre 
kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılan 
şirketler, ortaklık payları ve varlıkların 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, 
Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli 
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 7/2/2013 tarihli ve 6415 
sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun İkinci 
Bölümü kapsamına giren suçlardan dolayı müsaderesine karar verilmesi 
halinde müsadere kararı; bu şirket, ortaklık payları ve varlıkların Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine 
getirilir. Satış ve tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları ve varlıkların 
yönetiminin 6758 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre atanan 
yöneticiler tarafından yürütülmesine devam edilir. Satış veya tasfiyeden 
elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilir.

MADDE 2 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununa 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 65/A 
maddesi eklenmiştir.

Kış Lastiği Zorunluluğu

MADDE 65/A – Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların 
kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi 
için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde 
araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-
nın yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır 
kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Bu 
maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk 
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Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası 
verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın 
yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafın-
dan izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını 
azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından belirlenir.

MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanu-
nuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her 
bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel 
sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 
işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık 
ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave 
olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine 
kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 
22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm 
primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve 
destek tutarı Fondan karşılanır.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primle-
rini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı 
kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen 
çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna 
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 
zammı borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulan-
maz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve 
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer 
kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapı-
landırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. 
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Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum 
ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna 
ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım 
işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin 
işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında 
çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan 
işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, 
destek ve indirimlerden yararlanamaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tara-
fından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir 
sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör 
işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alın-
dıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen 
aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları 
ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itiba-
ren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 
yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün 
sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari 
geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar 
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, 
diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşvikle-
rinden yararlanamaz. 

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen 
kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün 
sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez. 

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum 
ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna 
ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım 
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işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin 
işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında 
çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini 
ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

•	 Madde 4 – 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m.160/3 üncü fıkra-
sına ek fıkra eklenmiştir. 

•	 Madde 5 – 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 2 nci 
maddesine eklenmiştir. 

•	 Madde 6 – 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine fıkra 
eklenmiştir. 

•	 Madde 7 – 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi değiştirilmiştir. 

•	 Madde 8 – 6112 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi değiştirilmiştir. 

•	 Madde 9 – 6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 7 
nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 10 – 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kütükleri Hakkındaki Kanunun m.149/A yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

•	 Madde 11 – 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

Kayyımlık yetkisi Fona devredilen veya Fonun kayyım olarak atan-
dığı şirketleri ve ortaklık paylarını soruşturma ve kovuşturma süresince 
yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar veya görevlendirilenler ile 
5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasına göre mal-
varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla atananlar ve bu kapsamda icra 
edilen iş ve işlemler hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağa-
nüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve 
Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci 
ve 38 inci maddeleri uygulanır.

(4) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe 
konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan özel radyo 
ve televizyonların; 15/7/2016 tarihi itibarıyla sahip oldukları yayın 
lisansları, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrası kapsamındaki yayın hakları, frekans ve kanal 
kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinleri 
Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu tarafından ihya edilir. İhya edilen bu lisans ve haklar ile frekans, 
kanal kullanımı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri 
izinlerin Maliye Bakanlığınca veya üçüncü fıkra kapsamında Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunca, kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait 
diğer varlıklarla birlikte ya da ayrı ayrı satılması durumunda bunların 
yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri Fonun bildirimi üzerine, 
gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme 
gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır.”

•	 Madde 12 – 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
KHK’nin m.12/1 inci fıkra (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu kanun ile 7 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede top-
lam 13 madde değiştirilmiş, 6 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 (X). 01.02.2018 tarihli 7077 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 690 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Bazı yargı organlarının başkan ve üyeleri hakkında yürütülen soruş-
turma ve kovuşturmalarda bazı usul hükümleri düzenlenmekte, 

•	 Göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara 
elkonulması ve tasfiye edilmesine ilişkin hüküm getirilmekte, 
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•	 Yurt dışında alınan boşanma kararlarının tanınması 
kolaylaştırılmakta, 

•	 Milli Savunma Bakanlığında görev alacak personelin güvenlik 
soruşturması yapılma usulü düzenlenmekte, 

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası gerektiren fiiller arasına 
terör örgütleri ile ilgili çeşitli hususlar eklenmekte,

•	 Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde başka yüksekokullar 
kurulabilmesi imkanı getirilmekte,

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı-
nın Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ayrılmasına ilişkin bazı 
mevzuat uyum düzenlemeleri yapılmakta, 

•	 Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı için 7000 çarşı ve 
mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmekte, 

•	 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığınca talep edilen içme ve kullanma sularına 
ilişkin analizlerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında ücretsiz 
yapılması sağlanmakta, 

•	 Muhtarların ve güvenlik korucularının sosyal güvenlik primlerinin 
devlet tarafından karşılanması imkanı getirilmekte, 

•	 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin üyelik 
görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerine dair hukuki, idari, 
mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hükme bağlanmakta, 

•	 Türkiye’ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik 
yayın yapan yayın kuruluşlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
nin yargı yetkisi altında kabul edilmesi hüküm altına alınmakta, 

•	 Bazı program türlerine radyo ve televizyonlarda yer verilmemesi 
yayın hizmeti ilkeleri arasına eklenmekte,

•	 RTÜK tarafından uygulanan bazı yaptırımlar düzenlenmekte, 

•	 PTT A.Ş.’nin bankacılık hizmeti sunmasına ilişkin düzenlemeler 
yapılmaktadır. 

Bu kanun içeriğinde düzenleme yapılan bölümler aşağıya çıkarılmıştır. 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

293

•	 Birinci bölüm: Yargı ile ilgili düzenlemeler 

•	 İkinci bölüm: Milli Savunma ile ilgili düzenlemeler 

•	 Üçüncü bölüm: İç güvenlik ile ilgili düzenlemeler 

•	 Dördüncü bölüm: Sosyal Güvenlik ile ilgili düzenlemeler 

•	 Beşinci bölüm: Medya hizmet sağlayıcılarla ilgili düzenlemeler 

•	 Altıncı bölüm: Çeşitli ve son hükümler 

İçeriği

•	 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mah-
kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.

Soruşturma aşamasında hâkim kararı gerektiren işlemlere dair 
Cumhuriyet başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer olmadığına 
dair kararlara yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu suçların en 
ağırına bakmakla görevli bölge adliye mahkemesi ceza dairesini numara 
itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir. Suçun son 
numaralı ceza dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme yetkisi 
birinci ceza dairesi başkanına aittir. Hâkim kararı gerektiren işlemlerde 
başkanın verdiği kararlara karşı yapılan itirazı, numara itibarıyla izle-
yen ceza dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire başkanının kararı, 
birinci ceza dairesi başkanı tarafından incelenir.

•	 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin 
Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

h) Terör örgütleriyle ilişkisi olmak: Terör örgütleriyle eylem birliği 
içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynak-
larını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, 
bu örgütlerin propagandasını yapmaktır. 

•	 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birlik-
lerinin bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla konuşlu bulunduğu 
hizmet binaları, karakollar ve benzeri yerler için, kendiliğinden özel 
güvenlik bölgesi oluşmuş sayılır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı birliklerinin yeni konuşlanacakları aynı neviden 
yerler bakımından konuşlanma tarihinden itibaren kendiliğinden özel 
güvenlik bölgeleri oluşmuş sayılır.

•	 MADDE 22 – Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar (7000 
bekçi kadrosu) ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 
bölümüne eklenmiştir. 

•	 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 EK MADDE 15 – 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler, 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve 
haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hüküm-
leri uygulanır.

Güvenlik korucularının veya valiliğin talebi üzerine Kurumca yet-
kilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne 
uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi 
sonucu, çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak 
şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca 
tespit edilen güvenlik korucuları malûl sayılır.

Güvenlik korucusu olarak görev yapmakta iken 55 yaşını dolduranlar-
dan en az 15 yıl bu görevde bulunmuş olanlara yaşlılık aylığı bağlanır. 

15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının ikinci cümlesine “üçüncü” ibaresinden sonra “ve dördüncü” 
ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(4) Türkiye’ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik 
yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik 
ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları, bu maddenin 
diğer fıkralarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı 
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yetkisi altında kabul edilir. Bu kuruluşların da Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin yargı yetkisi altındaki kuruluşlar gibi Üst Kuruldan yayın 
lisansı alması zorunludur.

•	 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 31 – 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 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 
yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, enstitü ve merkezlerden mezun 
olanların eğitimlerine ilişkin olarak almış oldukları diploma ve dere-
celerin denklik işlemleri yapılmaz ve bu hususta başlamış olan işlemler 
tamamlanmaz.

Bu kanun ile 30 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede 
toplam 84 madde değiştirilmiş, 9 madde yürürlükten kaldı-

rılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna 7.000 çarşı ve 
mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmiştir.

(XI). 01.02.2018 tarihli 7078 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında 694 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucuları hakkında 
görevleriyle ilgili soruşturma ve kovuşturma açılması halinde 
azami üç avukat ücretinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılan-
ması hüküm altına alınmakta, 

•	 Askerlik yoklamaları ve celp esaslarının TRT ve diğer ulusal yayın 
yapan televizyon ve radyo kanallarında zorunlu yayın olarak 
duyurulması ve bu duyuruların yükümlülere tebliğ yerine geçmesi 
hükmü getirilmekte, 

•	 Uyuşturucu ile mücadelede caydırıcılığı temin maksadıyla cezalar 
yeniden düzenlenmekte, 
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•	 Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı yeni-
den yapılandırılmakta,

•	 Hakim ve savcıların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tara-
fından satışı yapılan tabanca ve mermileri bedeli mukabilinde 
zati silah olarak satın alabilmesi imkanı getirilmekte,

•	 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına 
bağlanmakta,

•	 Kaldırılan askeri yargı mercilerinde görev yapanların özlük hakları 
ile dosya devirlerine ilişkin düzenlemeler yapılmakta,

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığın-
daki albay ve generallerin yaş haddinden önce kadrosuzluk tazmi-
natı ödenerek müşterek kararname ile emekliye sevk edilebilmesi 
hükmü getirilmekte,

•	 Harp okullarının ve astsubay meslek yüksekokullarının Milli 
Savunma Üniversitesine bağlanması doğrultusunda uyum düzen-
lemeleri yapılmakta,

•	 Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde yapılan deği-
şikliklerin sadece bu değişiklikten sonraki ilk derece mahkeme 
kararlarının incelenmesi bakımından sonuç doğurması kuralı 
getirilmekte,

•	 Gizli soruşturmacının tanık olarak dinlenmesi gerektiğinde duruş-
mada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan ya da 
ses veya görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenebilmesi 
hüküm altına alınmakta,

•	 Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili 
hakkında soruşturma ve kovuşturmanın Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesince yapılması yasalaşmıştır.

İçeriği

Kanun içeriğinde yer alan bazı düzenlemeler aşağıya çıkarılmıştır;

•	 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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Teröristle mücadelede görev alan güvenlik korucuları ile gönüllü 
güvenlik korucularının, bu görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen 
suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak 
belirlediği en fazla üç avukatın ücreti İçişleri Bakanlığı bütçesine konu-
lacak ödenekten valilikler tarafından karşılanır. Güvenlik korucuları 
ile gönüllü güvenlik korucularının avukatlık ücretinin ödeme usul ve 
esasları yönetmelikle düzenlenir.

•	 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 42 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna 
başvurulamaz.

•	 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 13 – İdari yargının görev alanına giren konularda, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış ilamsız icra 
takipleri hakkında, talep üzerine icra müdürünce 42 nci maddenin 
üçüncü fıkrası uyarınca dosya üzerinden düşme kararı verilir ve karar 
alacaklıya resen tebliğ edilir. Alacaklı, düşme kararının tebliğinden 
itibaren yedi gün içinde şikayet yoluna başvurabilir. Düşme kararının 
kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde idari yargı merciinde dava 
açılabilir. Düşme talebinin reddine veya düşme kararı hakkındaki 
şikayetin kabulüne ilişkin karar kesinleşmeden takibe devam edilemez. 

Birinci fıkra kapsamındaki ilamsız icra takipleri hakkında açılmış 
itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında talep üzerine, 
karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Tarafların yaptığı takip 
ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti üzerlerinde bırakılır. Bu kararın 
kesinleşmesi üzerine takip dosyası icra müdürlüğüne iade edilir ve takip 
hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

•	 1325 sayılı MSB Görev ve Teşkilatı Hakkındaki Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 11 – Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili 
ve ilişkili kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmet-
leri Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülür. MİT, 
istihbarat istihsaline yönelik faaliyetleri veya güvenlik soruşturması kap-
samında, Bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında kıt’a 
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içinde veya kıt’a dışında her türlü araştırma yapabilir. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu hizmetlerin yerine 
getirilmesinde diğer kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk-
ları MİT tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe 
konulan yönetmelikle belirlenir.

•	 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 
112/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 112/A – Hâkim ve savcılar, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu tarafından satışı yapılan, yerli veya ithal tabanca ve mermileri 
bedeli mukabilinde zatî silah olarak satın alabilirler.

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirti-
len görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonu 
sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde temel görüşleri 
oluşturmak ve uygulamayı belirlemek üzere, Cumhurbaşkanının baş-
kanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuştur. 
Kurulun sekretarya hizmetleri MİT Müsteşarlığı tarafından yürütülür. 

Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunun üyeleri, ayrıntılı görev ve 
yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

•	 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 142 nci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(9) Tazminat davaları nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gere-
ğince hesaplanan nisbî avukatlık ücreti ödenir. Ancak, ödenecek miktar 
Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için belirlenen 
maktu ücretten az, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 
belirlenen maktu ücretten fazla olamaz.

(10) Tazminata ilişkin mahkeme kararları, kesinleşmeden ve idari 
başvuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamaz. Kesinleşen 
mahkeme kararında hükmedilen tazminat ile vekâlet ücreti, davacı 
veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap 
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numarasına, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde 
ödenir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde, karar genel hükümler 
dairesinde infaz ve icra olunur.

•	 5271 sayılı Kanunun 161 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

(9) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili 
hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuri-
yet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı 
Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar.

Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından 
soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet 
savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar 
bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur. 

•	 5271 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
milletvekilleri hakkında açılmış olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden 
Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanunun 161 inci maddesine 
eklenen dokuzuncu fıkra hükmü uyarınca yetkisizlik ve görevsizlik kararı 
verilemez; bu davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu 
mahkemelerce bakılmaya devam olunur. Bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar milletvekilleri hakkında başlatılmış soruşturmalarda da 
bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanunun 
161 inci maddesine eklenen dokuzuncu fıkra hükmü uyarınca yetkisizlik 
kararı verilemez.

•	 Bu kanunun ekinde yer alan dokuz ayrı listede aşağıda belir-
tilen kamu kurumlarına 38.779 kadro tahsis edilmiştir.

İhdas Edilen Kadrolar
Kurumu Teşkilatı Kadro Toplamı

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez 3.004
Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra 29.008
Adalet Bakanlığı Taşra 4.000
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Adalet Bakanlığı Taşra 2.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu Merkez 100
Türkiye Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü

Taşra 177

İçişleri Bakanlığı Taşra 236
Maliye Bakanlığı Taşra 36
Milli Eğitim Bakanlığı Taşra 38
Sağlık Bakanlığı Taşra 62
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı

Taşra 34

Spor Genel Müdürlüğü Taşra 26
Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra 28
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü

Taşra 28

Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra 2
TOPLAM 38.779

Aksaray İli Sultanhanı İlçesine Bağlanan Köy

Sıra No Birimin Adı İlçesi
1 Yeşiltömek Köyü Merkez

Artvin İli Kemalpaşa İlçesine Bağlanan Köyler

Sıra No Birimin Adı İlçesi
1 Akdere Hopa
2 Çamurlu Hopa
3 Dereiçi Hopa
4 Gümüşdere Hopa
5 Karaosmaniye Hopa
6 Kayaköy Hopa
7 Kazimiye Hopa
8 Köprücü Hopa
9 Liman Hopa
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10 Osmaniye Hopa
11 Sarp Hopa
12 Üçkardeş Hopa

Bu kanun ile 55 kanundan 52 kanun ve 2 kanun hükmünde 
kararnamede toplam 259 madde değiştirilmiş, 32 madde ve  

3 kanun (357s., 1600 s., 1602 s.Kanunlar) yürürlükten kaldırıl-
mıştır. Kamu kurumlarına toplam 38.779 kadro tahsis edilmiş, 

Aksaray ve Artvin illerine bağlı 2 yeni ilçe oluşturulmuştur.

(XII). 01.02.2018 tarihli 7079 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG: 08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Terörle mücadele kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları 
ve kardeşlerinin yararlanacağı askerlik muafiyeti düzenlenmekte, 

•	 Dövizle askerlik ödemelerinin konsolosluklarca tahsil edilebilmesi 
imkanı yaratılmakta,

•	 Bakan yardımcıları, köy ve mahalle muhtarları ile belediye baş-
kanlarına silah ruhsatı verilmekte ve köy ve mahalle muhtarları 
ile belediye başkanlarına bir silahla sınırlı olmak kaydıyla ruhsat 
harcı muafiyeti getirilmekte,

•	 Vakıfbank hisselerinin Hazineye devrine ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmekte,

•	 Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarının sayısı artırılmakta,

•	 Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi yürürlükten kaldı-
rılmakta ve kamuda geçici personel istihdamına son verilmekte, 
hâlihazırda 4/C statüsündeki personel 4/B kapsamına alınmakta, 

•	 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda düzenlemeler 
yapılmakta,

•	 Danıştay’a 16, Yargıtay’a 100 kadro ihdası yapılmakta,
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•	 Danıştay ve Yargıtay üyesi olmanın koşulları yeniden 
düzenlenmekte,

•	 MİT personelinin istifa usulü düzenlenmekte,

•	 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlanmakta ve 
Savunma Sanayii İcra Komitesinin Cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanması hüküm altına alınmakta,

•	 Uzman erbaşlığa alımda yaş sınırı 25’ten 27’ye çıkarılmakta,

•	 Uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi 15 yıla yükseltilmekte, 

•	 Şeker Kurumu kapatılmakta, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumunun teşkilat ve görevleri yeniden düzenlenmekte,

•	 Müdafiin mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi halinde duruş-
maya devam edilebilmesi hüküm altına alınmakta,

•	 Toplu suçlardaki yargılamalarda bilgi ve belgelerin okunması 
yerine anlatılması usulü getirilmekte,

•	 On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerin temyiz 
incelemesinin Yargıtay tarafından zorunlu olarak duruşma yoluyla 
yapılması şartı kaldırılmakta,

•	 Ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda kurum ida-
resince verilen kıyafetleri giymeyi reddeden terör tutukluları veya 
hükümlülerinin ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılabilmesi 
hükmü getirilmektedir.

İçeriği

Kanunun bazı maddeleri aşağıya çıkarılmıştır;

•	 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinin ikinci parag-
rafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsa-
mında hayatını kaybedenlerden;

a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 sayılı 
Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına 
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giren sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan 
olma kardeşlerinin tamamı, 

b) Kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dâhil) kendilerinden 
olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri, istekli 
olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde 
terhis edilir. Kardeşlerden hangisinin askerlik hizmetinden muaf tutu-
lacağı bu bendin birinci paragrafında düzenlenen usule göre belirlenir. 
Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muafiyet kapsamına 
girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik 
hizmetini yerine getireceği yerler ilgili yönergede belirlenir. 

•	 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Haklarında taksirli suçlar hariç bir suçtan kamu davası açılanlara 
ilişkin iddianameler, kabulünü müteakip mahkeme tarafından sanığın 
mensubu bulunduğu kuvvet komutanlığına ve Milli Savunma Bakan-
lığına gönderilir. 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis, taksirli suçlar hariç 
olmak üzere beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan 
veya yüz kızartıcı bir suçtan yahut emre itaatsizlikte ısrar, üste veya 
amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından 
dolayı haklarında kamu davası açılanlar, ilgili kuvvet komutanlığının 
teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa 
alınabilirler. 

Milli Savunma Bakanlığınca askeri suçlar yönünden resen açığa alma 
işlemi tesis edilmeden önce fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini ihlal 
derecesi bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkındaki 
görüşü ilgili kuvvet komutanlığından sorulabilir. 

h) Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezala-
rının infazı sırasında subaylara maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin 
ödenek ve tazminatları verilmez. 

•	 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri 
ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili 
ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin 
sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları 
hükümler ve esaslar çerçevesinde Yargıtay bütçesinden ödenir.

•	 17/6/1987 tarihli ve 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güç-
lendirme Vakfı Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ve 
sonra gelmek üzere 2/A maddesi eklenmiştir.

Vakfa başlangıçta özgülenen mal ve haklar ile Vakfın sonradan ikti-
sap ettiği mal ve haklar, Vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı 
olanlarla değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir.

MADDE 2/A – Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkan-
lığında, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay 2 nci Başkanı, Milli 
Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Müsteşarından 
oluşur.

•	 5271 sayılı Kanunun 129 uncu maddesine ikinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna 
göre teselsül ettirilmiştir.

(3) Elkoyma kararı veya emrinin aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak 
verilmesi halinde gönderilerin bulunduğu zarf veya paketler Cumhuriyet 
savcısının talimatıyla kolluk memurları tarafından açılabilir.

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiş-
tirmesi (madde 174),

2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) 
suçları.

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde 
tanımlanan suçlar.

c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununun 67 nci ve 68 inci maddelerinde tanımlanan suçlar. 

•	 5275 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 1 – (1) 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar 
nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nede-
niyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz 
kurumu idaresince verilen giysileri giymek zorundadır. 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 309 ila 312 nci maddelerinde düzenlenen suçlardan 
tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu; bu maddede belirtilen 
diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar ise gri renginde göğüs ve 
pantolon bölümü bitişik (tulum) giysiler giyer. Ancak kadın tutuklu ve 
hükümlülerin giysileri bitişik şekilde (tulum) olmayabilir. Bu madde 
hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmaz. Kadın 
tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

(2) Bu maddede öngörülen yönetmelik bir ay içinde yürürlüğe konulur. 
Bu madde hükümleri söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren uygulanır.

•	 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1 – (1) 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar 
nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nede-
niyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz 
kurumu idaresince verilen giysileri giymek zorundadır. 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 309 ila 312 nci maddelerinde düzenlenen suçlardan 
tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu; bu maddede belirtilen 
diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar ise gri renginde göğüs ve 
pantolon bölümü bitişik (tulum) giysiler giyer. Ancak kadın tutuklu ve 
hükümlülerin giysileri bitişik şekilde (tulum) olmayabilir. Bu madde 
hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmaz. Kadın 
tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

(2) Bu maddede öngörülen yönetmelik bir ay içinde yürürlüğe konulur. 
Bu madde hükümleri söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren uygulanır.
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•	 MADDE 78 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

e) 1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde 
yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) 
sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel ida-
releri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli 
idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası 
il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi 
yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme 
ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, 
mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, 
anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden 
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu 
sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer 
mevzuat hükümleri uygulanmaz.

2) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 
alımı; bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu 
işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu 
personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık 
maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni 
yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği 
süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Mahalli 
idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, 
niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tama-
mının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp 
toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine iliş-
kin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul 
edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı 
hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı 
olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için 
ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi 
hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalış-
tırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.
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3) Kurum, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olma-
dığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda 
(2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate 
almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.”

İhdas Edilen Kadrolar
Kurumu Teşkilatı Kadro Toplamı

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez 2
Danıştay Merkez 16
Yargıtay Merkez 100

Adalet Bakanlığı Merkez 5
Gıda,Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı
Merkez 6

Sıra No İşletme Adı
1 Atatürk Orman Çiftliği
2 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı
3 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
4 Ereğli Kömür Havzası Amale Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı
5 Kalkınma Ajansları
6 Kanunla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları
7 MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
8 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
9 Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri
10 Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı
11 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
12 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Bu kanun ile 49 kanun ve 5 kanun hükmünde kararnamede 
toplam 216 madde değiştirilmiş, 47 madde yürürlükten kaldı-
rılmıştır. Kamu kurumlarına toplam 129 kadro tahsis edilmiş, 
Adalet Bakanlığı Merkez kadrosundan 5 kadro iptal edilmiştir.



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

308

(XIII). 06.02.2018 tarihli 7080 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline 
Ilişkin Alınan Tedbirlere Dair 672 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul 
Edilmesine Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kamu görevlerinin kamu görevinden çıkarılması,

•	 Buna bağlı tedbirlere ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

 İçeriği 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kanun 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 İlişkin 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 42.689 kişi kamu görevinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan 7.669 kişi Emniyet Genel Müdür-
lüğü teşkilatından,

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan 323 kişi Jandarma Genel Komu-
tanlığı teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan 2 kişi 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.
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(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdür-
lüğü 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 ola-
mazlar. 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 müste-
şar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar 
ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan 
yararlanamazlar.

Bu kanun ile ekli 4 ayrı listede yer alan toplam 50.683 kişi 
kamu görevinden ihraç edilmiştir.

(XIV). 06.02.2018 tarihli 7081 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 673 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Bazı özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları, 
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname’nin kapsamı dışına çıkarılmakta, 

•	 Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan 
veya birden fazla kez çekilenlere tekrar mesleğe dönme imkanı 
tanınmakta,
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•	 Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan 
ve üyeleri yeniden seçilmekte,

•	 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu 
tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olanların öğrencilikle ilişikleri kesilmekte,

•	 Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilmiş kişilere 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1/5/2014 
tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle ödenmesi 
gereken ikramiyenin ödenmemesi hüküm altına alınmakta,

•	 Emekliye ayrılmak isteyen kişilerin emekliye sevk onayı için öngö-
rülen bir aylık sürenin olağanüstü hal süresince uygulanmaması 
hükmü getirilmekte,

•	 Kamu iştiraklerinde çalışan işçilerden terör örgütleriyle bağlantısı 
nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilenlerin başka kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilememesi kural altına alınmakta,

•	 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında 
kamu kurum ve kuruluşlarınca görevinden uzaklaştırılan yönetici 
kadrolarında bulunan personelin görevine iadesinin öğrenim 
durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve 
pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilmesi hükmü 
getirilmekte,

•	 İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, 
risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık 
hizmetlerini yapan kişi ve kurumlar ile işyeri hekimliği ve iş 
güvenliği uzmanı gibi görevleri yürütenlerden terör örgütleriyle 
bağlantılı olduğu tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edilmekte,

•	 Yargı mensuplarının meslekten çıkarma kararlarına karşı yaptıkları 
itirazlar üzerine verilen kararların Resmi Gazetede yayımlanması 
hüküm altına alınmaktadır.
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İçeriği

Kapsamdan Çıkarılan Özel Öğretim Kurum ve Kuruluşları

MADDE 1 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kapatılan 53 eğitim 
kurumu ve 1 özel öğrenci yurdu, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Ola-
ğanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (II) sayılı listeden çıkarılmıştır.

Yeniden Atanma

MADDE 2 – (1) Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle 
emekli olan veya birden fazla çekilenlerden tekrar mesleğe dönmek 
isteyenler, bu Kanunun 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.

Yurtdışında Öğrenim Görenler

MADDE 4 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleket-
lere 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 alan 158 
kişinin 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 İkramiyeler

(1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
kapsamında 1/5/2014 tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nede-
niyle anılan Kanuna göre ikramiye ödemesi yapılması gereken kişiler-
den, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
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gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlara, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir ödeme yapılamaz.

Kamu İştiraklerindeki İşçiler

(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 değer-
lendirilmek 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 İade Usulü

(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 perso-
nelin görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında 
öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve 
pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.

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 hüküm-
ler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunul-
ması 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.
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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 Kararname-
nin 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 erte-
lenmesi 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.

Bu kanun ile 2 kanun hükmünde kararnamede toplam 5 madde 
değiştirilmiştir. Bu kanun ile ekli 1 sayılı listede yer alan 53 

eğitim kurumu ve 1 özel yurt kapatılan kurumlar listesinden 
çıkarılmış ve ekli 2 sayılı listede bulunan 158 kişinin öğrenci-

likle ilişiği kesilmiştir.

(XV). 06.02.2018 tarihli 7082 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 675 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile, terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin 
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplardan kaynaklanan tehditlere karşı demokrasiyi, temel 
hak ve hürriyetleri ve kamu düzenini korumak amacıyla olağanüstü hal 
kapsamında alınması gereken tedbirler düzenlenmektedir.
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İçeriği

Kamu Personeline İlişkin 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 10.131 kişi kamu görevin-
den başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.

Emekli Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Tedbirler 

(1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 
inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci mad-
desi 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 alan 1.082 
EGM personelinin rütbeleri alınmıştır.

Göreve İade Edilen Kamu Görevlileri

MADDE 3 – (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan 39 TSK mensubu 
25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması 
Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapıl-
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) Ekli (4) sayılı listede yer alan 35 kamu görevlisi 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.

Yurtdışında Öğrenim Görenler

MADDE 4 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleket-
lere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, milli 
güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/ PDY terör örgütüne 
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aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alan 68 
kişinin öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir.

(2) 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği 
öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanuna ekli (6) sayılı listede 
yer alan 25 öğrenci 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (2) 
sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

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 2 haber ajansı, 10 gazete ve 3 dergi 
kapatılmıştır.

(2) Ekli (8) sayılı listede yer alan 668 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name gereği kapatılan 2 özel radyo, 1 televizyon ve 6 gazete anılan 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (2) ve (3) sayılı listelerin ilgili 
sıralarından çıkarılmıştır.

Rütbeleri Alınan Askeri Yargı Mensupları 

MADDE 7 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 667 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca ilgili kurul 
veya komisyon tarafından meslekte kalmasının uygun olmadığına ve mes-
lekten 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 İşlemlerinde 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 kayıt-
ları resen terkin edilen şirketlere veya işlem tarihi itibarıyla FETÖ/PDY 
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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 çalı-
şanlarına 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.

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 yöneltilen davalarda mahke-
melerce, 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 
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Genel Müdürlüğüne husumet yöneltilen takipler hakkında icra müdür-
lüklerince, 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 madde-
sinde belirtilen usule uygun olarak ilgili idari makama, tebliğ tarihinden 
itibaren otuz günlük hak düşürücü süre içinde başvurabileceği belirtilir. 
İdari başvuru üzerine idari merci tara-fından verilecek karar aleyhine idari 
yargıda dava açılabilir. İdari yargının verdiği karar kesin olup, uyuşmazlık 
adli yargıda hiçbir şekilde dava konusu yapılamaz.

Bu kanun ile 3 kanun hükmünde kararnamede toplam 
10 madde değiştirilmiştir. Bu kanun ile ekli (1) sayılı listede 

yer alan 10.131 kişi kamu görevinden çıkarılmış, ekli (2) sayılı 
listede bulunan 1.082 EGM müstafi personelinin rütbeleri 

alınmış, ekli (3) sayılı listedeki ihraç edilen 39 TSK mensubu 
listeden çıkarılmış, ekli (4) sayılı listedeki ihraç edilen 35 kamu 

görevlisi listeden çıkarılmış, ekli (5) sayılı listedeki 68 kişi-
nin öğrencilikle ilişiği kesilmiş, ekli (6) sayılı listedeki ihraç 
edilen 25 öğrenci listeden çıkarılmış, ekli (7) sayılı listedeki 

2 haber ajansı, 10 gazete, 3 dergi kapatılmış, ekli (8) sayılı lis-
tedeki kapatılan 6 gazete, 1 televizyon, 2 radyo ilgili sıralardan 

çıkarılmıştır.
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(XVI). 06.02.2018 tarihli 7083 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 677 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile,

•	 FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü mensupları ile kamu görevlileri ihraç edilmekte,

•	 Daha önce ihraç edilen kamu görevlilerinden yeniden inceleme 
sonucu ihracı gerektirecek bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılan 
kişiler, görevlerine iade edilmekte,

•	 Terör bağlantılı dernek ve basın-yayın kuruluşları kapatılmakta, 

•	 Harp okulları ile kapatılan harp akademilerindeki sivil lisansüstü 
öğrencileri, YÖK tarafından durumlarına uygun bir enstitüye 
nakledilmekte,

•	 5393 sayılı Belediye Kanununun 45’inci maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamında görevlendirme yapılan belediyelerde terör 
bağlantılı yüklenicilere verilmiş ihale sözleşmeleri feshedilmesi 
öngörülmektedir.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin 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 1.988 Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensubu,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan 403 Jandarma Genel Komutanlığı 
mensubu,
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c) Ekli (3) sayılı listede yer alan 7.586 Emniyet Genel Müdürlüğü 
mensubu ihraç edilmiş,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan 5.676 kişi kamu görevinden başka 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca her-
hangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine 
göre işlem tesis edilir.

Göreve İade Edilen Kamu Görevlileri

MADDE 2 – (1) Ekli (5) sayılı listede yer alan ihraç edilen 155 kamu 
görevlisi 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 Kapsa-
mında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

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 375 dernek,

b) Ekli (7) sayılı listede yer alan 7 gazete, 1 dergi ve 1 radyo 
kapatılmıştır.

(3) Ekli (8) sayılı listede yer alan kapatılan 1 özel sağlık kuruluşu, 
ekli (9) sayılı listede yer alan kapatılan 18 vakıf ve ekli (10) sayılı listede 
yer alan kapatılan 175 dernek, 6749 sayılı Kanunun eki (I) ve (III) 
sayılı listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Sınavlara İlişkin 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 
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kurum ve kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında 
yapılan ya da yaptırılan sınavlara giremezler.

Askeri Okullardaki Lisansüstü Öğrenciler 

MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde, Harp Okulları ile 
kapatılan Harp Akademilerindeki enstitülerde lisansüstü öğrenim gör-
mekte olan sivil öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerin 
durumlarına uygun enstitülerine yerleştirilirler.

Tazminat Taleplerine İlişkin Kısıtlama

MADDE 6 – (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konu-
lan 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 tarafın-
dan, kapatma dolayısıyla hiçbir surette tazminat talebinde bulunulamaz. 

Kayyımlık Yetkisinin Devri 

MADDE 7 – (1) Bu Kanunun 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 Kanunun 
yayımı tarihinde sona erer ve şirketlerin yönetimi kayyımlar tarafından 
derhal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir.

İptal Edilecek İhaleler

MADDE 8 – (1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 
45 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belediye başkanı veya başkan 
vekili görevlendirilen belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermaye-
sinin %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 
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sözleşmeler nedeniyle belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildi-
ğinin 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.

Bu kanun ile ekli (1,2,3) sayılı listelerdeki 1.988 TSK mensubu, 
403 J.Gnl.K.lığı mensubu, 7.586 EGM mensubu ihraç edilmiş, 
ekli (4) sayılı listedeki 5.676 kişi kamu görevinden çıkarılmış, 

(5) sayılı listedeki ihraç edilen 155 kamu görevlisi ilgili listeden 
çıkarılmış, ekli (6) sayılı listedeki 375 dernek, ekli (7) sayılı 

listedeki 7 gazete, 1 dergi, 1 radyo kapatılmış, ekli (8,9,10) sayılı 
listelerdeki kapatılan 1 hastane, 18 vakıf, 175 dernek ilgili liste-

lerden çıkarılmıştır.

(XVII). 06.02.2018 tarihli 7084 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 679 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (RG:08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile,

•	 Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler, kamu görevinden çıkartılmakta,

•	 Emekli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden FETÖ/PDY 
terör örgütüne aidiyet, iltisak veya irtibatı olanların rütbeleri ve 
polis kimlikleri alınmakta,

•	 Daha önce ihraç edilen kamu görevlilerinden yeniden inceleme 
sonucu ihracı gerektirecek bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılan 
kişiler, görevlerine iade edilmekte,

•	 Terör bağlantılı dernekler kapatılmakta,
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•	 Daha önce terör bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan dernek-
lerden bağlantısı bulunmadığı anlaşılanların kapatılma kararları 
kaldırılmakta, 

•	 FETÖ/PDY ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi, kamu ala-
caklarının tahsilinde öncelik sağlanması ve alınamayan eğitim ve 
barınma hizmetleri için yapılmış olan ödemelerin iadesi amacıyla 
düzenleme yapılmakta, 

•	 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi 
yapılması gereken kişilerden terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı 
veya irtibatı olduğunun değerlendirmesi üzerine kamu görevin-
den çıkarılanlarına paylarına düşen miktarlar ödenmemektedir.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler

MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kuru-lunca 
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 8.400 kişi kamu 
görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Emekli Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin 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 iste-
ğiyle 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 alan 60 Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin rütbesi 
alınmıştır.
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İade Hükümleri 

MADDE 3 – (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan ihraç edilen 277 
kamu görevlisi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

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 Kanuna 
ekli (4) sayılı listede yer alan öğrenci (Mustafa Sami-Kanada) 675 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (5) sayılı listenin ilgili 
sırasından çıkarılmıştır.

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 83 dernek kapatılmıştır.

Ekli (6) sayılı listede yer alan kapatılan 7 dernek, 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.

Ekli (7) sayılı listede yer alan kapatılan 11 gazete, 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.
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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 bakıl-
maksızın 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.

Bu kanun ile 6 kanun hükmünde kararnamede toplam 7 madde 
değiştirilmiştir. Bu kanun ile ekli (1) sayılı listede yer alan 8.400 

kişi kamu görevinden ihraç edilmiş, ekli (2) sayılı listedeki 60 
EGM personelinin rütbeleri alınmış, ekli (3) sayılı listedeki 

ihraç edilen 277 personel ilgili listelerden çıkarılmış, (4) sayılı 
listedeki ilişiği kesilmiş 1 öğrenci ilgili listeden çıkarılmış, 

ekli (5) sayılı listedeki 83 dernek kapatılmış, ekli (6,7) sayılı 
listelerdeki kapatılan 7 dernek ve 11 gazete ilgili sıralardan 

çıkarılmıştır.

(XVIII). 06.02.2018 tarihli 7085 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 683 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (RG : 08.3.2018/30354 Mükerrer): 

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik 
düzenlemeler yapılmakta,

•	 Terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu 
görevlileri ihraç edilmekte,
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•	 Terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan 
inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen 
kişiler kamu görevine iade edilmekte,

•	 Terör örgütleriyle bağlantılı özel televizyon kanalları kapatılmakta, 

•	 Terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle açığa alınan veya haklarında 
adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, 
doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulmakta,

•	 Terör örgütleriyle bağlantılı halka açık ortaklıklar ve sermaye 
piyasası kurumları ve/veya bunların iş ve işlemleri hakkındaki 
dava ve takiplerde idare aleyhine yargılama giderine ve vekalet 
ücretine hükmedilememesi şartı getirilmekte,

•	 Kamu idareleri ve bağlı kuruluş ve ortaklıklarının, döviz ala-
caklarını borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış 
kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil 
edilmesi hüküm altına alınmakta,

•	 Kayyum atanan şirketlerin, kayyum atanmasından önceki sahip-
leri, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve diğer sorumlu 
yetkilileri aleyhine kayyumlar tarafından açılmış veya açılacak 
şahsi sorumluluk davalarıyla ilgili bazı hususlar düzenlenmektedir.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin 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 367 kişi kamu 
görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
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İade Hükümleri

MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 124 
kamu görevlisi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Kapatılan 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 ve ekli 
(3) sayılı listede yer alan 2 özel televizyon kapatılmıştır.

Doçentlik Başvuruları

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 olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan 
veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent aday-
larının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma 
ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin 
işlemler dur-durulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma 
veya mahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilir. 

Sermaye Piyasasına İlişkin Tedbir

MADDE 5 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca 
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum ve gruplara aidiyeti, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olduğu değerlendirilerek hakkında çeşitli tedbir ve yaptırımlar 
uygulanmış olan halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları 
ve/veya bunların iş ve işlemleri hakkında 6/12/2012 tarihli ve 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında açılan dava ve takiplerde 
idare aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemez, 
hükmedilenler tahsil edilemez.
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Türk Lirası ile Yapılacak Tahsilat

MADDE 6 – (1) Tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklık-lar, özelleştirme 
programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait 
işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde 
doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş 
anonim ortaklıklar, niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden 
yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 
2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası 
olarak tahsil edebilirler.

Şahsi Sorumluluk Davalarına İlişkin Tedbir

MADDE 7 – (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan şirketlerin, kay-
yım atanmasından önceki sahipleri, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, 
müdürleri ve diğer sorumlu yetkilileri aleyhine kayyımlar tarafından 
açılmış veya açılacak şahsi sorumluluk davalarında ilgili tüzel kişiliğin 
genel kurulunun veya yetkili kurulunun kararı aranmaz.

(2) Kayyım atanan şirketlerin soruşturma kapsamındaki şüpheli ortak-
ları ile kayyım tarafından hakkında şahsi sorumluluk davası açılan şirket 
ortaklarına ait ortaklık hak ve payları, soruşturma veya davanın açıldığı 
tarihten soruşturma, kovuşturma veya davanın kesin hükümle sonuç-
landığı tarihe kadar devir ve temlik edilemez. Ortaklık hak ve paylarına 
ait temsil ve idare yetkisi kayyım tarafından kullanılır. Devir ve temlik 
yasağı Cumhuriyet savcılığı veya mahkeme tarafından resen ticaret sicili 
müdürlüklerine bildirilir ve tescil edilir.

Bu kanun ile ekli (1) sayılı listede yer alan 367 kişi kamu göre-
vinden ihraç edilmiş, ekli (2) sayılı listede bulunan ihraç edilmiş 
124 personel ilgili listelerden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede yer 

alan 2 özel televizyon kanalı kapatılmıştır.
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(XIX). 06.02.2018 tarihli 7086 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 686 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (RG: 08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik 
düzenlemeler yapılmakta,

•	 Terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve 
ekli listede belirtilen kamu görevlileri ihraç edilmekte ve bunlar 
hakkında uygulanacak tedbirler düzenlenmekte, 

•	 Terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan 
inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen 
ve ekli listede belirtilen kişiler kamu görevine iade edilmekte, 

•	 Benzer şekilde öğrencilikle ilişikleri kesilenler ilgili listelerden 
çıkarılmakta ve haklarındaki tedbirler kaldırılmakta, 

•	 Emekli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden FETÖ/PDY 
terör örgütüne aidiyet, iltisak ve irtibatı olanların rütbeleri ve 
polis kimlikleri alınmakta,

•	 Adli soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerde, ortaklık 
pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı tarihten 
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar şirket ortakları tarafından 
yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul edilerek 
geçersiz sayılmakta ve ticaret sicilinden resen terkin edilmektedir.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler

MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kuru-lunca 
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 4.464 kişi kamu 
görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
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kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

İade Hükümleri

MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 17 
kamu görevlisi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe 
konulan kanun hükmünde kararnameler gereği öğrencilikle ilişikleri 
kesilmiş olanlardan bu Kanuna ekli (3) sayılı listede yer alan ilişiği 
kesilen 2 öğrenci 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 İlişkin 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 iste-
ğiyle 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 alan ihraç edilen veya istifa eden 242 EGM personelinin 
rütbesi alınmıştır. 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. 

Muvazaalı Devir İşlemleri 

MADDE 4 – (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muha-kemesi 
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 
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yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul edilerek geçersiz 
sayılır ve ticaret sicilinden resen terkin edilir.

Bu kanun ile ekli (1) sayılı listede yer alan 4.464 kamu görev-
lisi ihraç edilmiş, ekli (2) sayılı listedeki ihraç edilen 17 kamu 
görevlisi ilgili listeden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listedeki ilişiği 

kesilen 2 öğrenci ilgili listeden çıkarılmış, ekli (4) sayılı listedeki 
ihraç edilen veya istifa eden 242 EGM personelinin rütbeleri 

alınmıştır.

(XX). 07.02.2018 tarihli 7087 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 688 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun ( RG: 08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile, ekli listede yer alan kamu görevlilerinin, ilgili kanun 
hükmünde kararnamelerin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak, 
kamu görevine iadesi ve buna ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

İçeriği

İade Hükümleri

MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan ihraç edilen 416 kamu görevlisi, 
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 
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uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu 
maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Bu kanun ile ekli (1) sayılı listede bulunan ihraç edilen 416 kişi 
ilgili listeden çıkarılmıştır.

(XXI). 07.02.2018 tarihli 7088 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 689 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun ( RG: 08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere 
yönelik düzenlemeler yapılarak; 

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmakta,

•	 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında öğrenim gören bazı 
kişilerin aynı gerekçeyle öğrencilikle ilişikleri kesilmekte,

•	 Olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle 
doğrudan kamu görevinden ihraç edilen ancak yapılan inceleme 
sonucunda söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya grup-
larla bağlantılı olmadığı tespit edilen bazı kişiler kamu görevine 
iade edilmekte, 

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan bazı kurum ve kuruluşlar kapatılmakta,

•	 Daha önce olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde karar-
namelerle doğrudan kapatılan ancak yapılan inceleme sonucunda 
söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplarla bağlan-
tılı olmadığı tespit edilen bazı kurum ve kuruluşlar hakkındaki 
hükümler kaldırılmakta,
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•	 Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci 
yurtları ve pansiyonlarının faaliyetlerinin sürdürüldüğü dönemde 
üzerlerinde bulundukları taşınmazların devredildiği üçüncü kişi-
lerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin 
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı 
olması halinde, taşınmaz üzerinde kapatılma işleminden önceki 
faaliyete devam edildiğine bakılmaksızın devir işlemleri muvazaalı 
kabul edilmektedir.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin 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 3.974 kişi kamu 
görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

İade Hükümleri

MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 236 
kamu görevlisi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 

Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler 

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 
ve ekli (3) sayılı listede yer alan 14 dernek, 1 gazete, 1 dergi, 13 
özel sağlık kuruluşu, 18 vakıf kapatılmıştır. Ekli (4) sayılı listede yer 
alan kapatılan 5 dernek, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki 
listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 
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Yurtdışında Öğrenim Görenler 

MADDE 4 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleket-
lere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, 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 59 kişinin öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. 

Değişiklik Hükümleri 

MADDE 5 – (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kap-
samında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
namenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “Fethullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ/PDY)’ne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya diğer terör 
örgütlerine” ibaresi ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(8) Bu madde hükümleri 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal 
kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler uyarınca 
gerçekleştirilen bütün kapatma işlemleri hakkında uygulanır. 

(2) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen taşınmazların devredildiği üçüncü kişi-
lerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olması halinde, 
taşınmaz üzerinde aynı faaliyete devam edildiğine bakılmaksızın devir 
işlemleri muvazaalı kabul edilir ve tapuda ilgisine göre Hazine veya 
Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükün-
den ari olarak resen tescil edilir. 

(3) Bu madde kapsamında görülmekte olan davalarda konusuz kalma 
nedeniyle davanın esası ve yargılama giderleri hakkında karar verilmesine 
yer olmadığına hükmedilir.
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Bu kanun ile 2 kanun hükmünde kararnamede toplam 4 madde 
değiştirilmiştir. Bu kanun ile ekli (1) sayılı listede yer alan 

3.974 kamu görevlisi ihraç edilmiş, ekli (2) sayılı listedeki ihraç 
edilmiş 236 kamu görevlisi ilgili sıralardan çıkarılmıştır, ekli (3) 
sayılı listede bulunan 14 dernek, 1 gazete, 1 dergi, 13 özel sağlık 
kuruluşu, 18 vakıf kapatılmış, ekli (4) sayılı listedeki kapatılmış 

5 dernek ilgili sıralardan çıkarılmış, ekli (5) sayılı listedeki 59 
öğrencinin ilişiği kesilmiştir.

(XXII). 07.02.2018 tarihli 7089 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 692 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG: 08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmakta,

•	 Bu kişiler olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden ihraç 
edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulmakta,

•	 Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile daha önce 
kamu görevinden ihraç edilmesine karşın, sonradan terör örgüt-
lerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olmadığı saptanan kişiler kamu görevine iade edilmekte, 

•	 Söz konusu iade sürecine ilişkin geçiş hükümleri ve bir derneğin 
durumu yeniden düzenlenmekte, 

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişilerin madalyaları geri alınmakta,
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•	 Ayrıca rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 
1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanuna tabi olarak yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin 
durumlarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin 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 7.395 kişi kamu 
görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. 

İade Hükümleri 

MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 312 
kamu görevlisi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 

Rütbesi Alınan Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli 

MADDE 3 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, 
kendi isteğiyle emekli olan, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden 
ayırma cezası alan, Devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri fesih 
edilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, 
sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş 
ve erler ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 32 nci maddesi kapsamında haklarında işlem tesis 
edilenlerden; 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 ve ekli (3) sayılı listede yer alan 342 personelin 
rütbesi alınmış ve emekli kimlikleri iptal edilmiştir. 
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Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler 

MADDE 4 – (1) Ekli (4) sayılı listede yer alan kapatılan 1 dernek, 
ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sırasından 
çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu 
dernek bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hük-
münde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan 
kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 

Yurtdışında Öğrenim Görenler 

MADDE 5 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleket-
lere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, 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 9 kişinin öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. 

(2) Ekli (6) sayılı listede yer alan öğrencilikle ilişiği kesilen 1 öğrenci 
ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sırasından 
çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişi 
bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde 
kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır. 

Geri Alınan Madalyalar 

(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 2 kişiye (Hakan ŞÜKÜR, Arif ERDEM) 24.10.1983 
tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında 
verilmiş olan madalyalar geri alınmıştır.
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Bu kanun ile ekli (1) sayılı listede yer alan 7.395 kişi kamu göre-
vinden ihraç edilmiş, ekli (2) sayılı listede bulunan ihraç edilen 
312 kişi ilgili listelerden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listedeki ihraç 

edilen 342 TSK mensubunun rütbe ve emekli kimlikleri alın-
mış, ekli (4) sayılı listedeki kapatılan 1 dernek ilgili listeden 

çıkarılmış, ekli (5) sayılı listedeki 9 kişinin öğrencilikle ilişiği 
kesilmiş, ekli (6) sayılı listedeki ilişiği kesilen 1 öğrenci ilgili 

listeden çıkarılmış, ekli (7) sayılı listede yer alan 2 kişiye (Hakan 
ŞÜKÜR, Arif ERDEM) verilen Devlet Övünç Madalyaları geri 

alınmıştır.

(XXIII). 07.02.2018 tarihli 7090 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 693 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (RG: 08.3.2018/30354 Mükerrer):

Özeti

Bu kanun ile, 

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmakta, 

•	 Bu kişiler olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden ihraç 
edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulmakta, 

•	 Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile daha önce 
kamu görevinden ihraç edilmesine karşın, sonradan terör örgüt-
lerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olmadığı saptanan kişiler kamu görevine iade edilmekte, 

•	 Söz konusu iade sürecine ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmekte,

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteği 
ile emekli olan veya istifa eden subaylardan terör örgütlerine 
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 
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faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 
değerlendirilenlerin rütbeleri alınmakta ve emekli kimlikleri iptal 
edilmekte, bu kişilere ilişkin görev yasakları belirlenmektedir.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin 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 928 kişi kamu 
görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

İade Hükümleri 

MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 57 kamu 
görevlisi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili 
sıralarından çıkarılmıştır. 

Ekli (3) sayılı listede yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 
ihraç edilen 3 kişi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname 
hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 
ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak 
üzere ortadan kalkmış sayılır. 

Rütbesi Alınan Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli 

MADDE 3 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, 
kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine 
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubi-
yeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (4) 
sayılı listede yer alan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 
10 personelin rütbesi alınmış ve emekli kimlikleri iptal edilmiştir. 
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Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler

 MADDE 4 – (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 3 dernek, 2 gazete ve 1 haber ajansı 
kapatılmıştır. 

(3) Ekli (6) sayılı listede yer alan kapatılan 1 sağlık kuruluşu, 1 özel 
radyo, 1 vakıf ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname 
hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluşlar bakımından tüm hüküm 
ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük 
tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. 

Bu kanun ile ekli (1) sayılı listede bulunan 928 kişi kamu 
görevinden ihraç edilmiş, ekli (2) sayılı listedeki ihraç edi-

len 57 kişi ilgili listelerden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listedeki 
Dz.K.K.lığından ihraç edilen 3 kişi ilgili listeden çıkarılmış, 

ekli (4) sayılı listedeki Hv.K.K.lığından ihraç edilen 10 kişinin 
rütbeleri alınmış ve emekli kimlik kartları iptal edilmiş, ekli (5) 
sayılı listede bulunan 3 dernek, 2 gazete, 1 haber ajansı kapatıl-
mış, ekli (6) sayılı listedeki kapatılan 1 sağlık kuruluşu, 1 özel 

radyo, 1 vakıf ilgili listeden çıkarılmıştır.

(XXIV). 08.02.2018 tarihli 7091 s. Olağanüstü Hal kapsamında bazı tedbirler 
alınması hakkında 670 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek 
kabul edilmesine dair kanun ( RG: 08.3.2018/30354 Mükerrer): 

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör 
Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan kamu 
çalışanlarının kamu görevlerinden, asker kişilerin Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden, Sahil Güvenlik personelinin Sahil Güvenlik 
Komutanlığı teşkilatından, Emniyet Genel Müdürlüğü perso-
nelinin Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılmakta,



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

340

•	 İhraç edilen kamu personelinin gemi adamlığı belgeleri iptal 
edilmekte,

•	 İnceleme ve soruşturmalarda, soruşturmaya konu kişiler ile bun-
ların eş ve çocuklarına dair telekomünikasyon yoluyla iletişimin 
tespiti dâhil olmak üzere kişisel verilerin, müşteri sırrına ilişkin 
bilgi ve veriler hariç olmak kaydıyla, soruşturmaları yürüten yetkili 
kurul, komisyon ve mercilere verilmekte, 

•	 Kamu personeli ve bunların eş ve çocuklarına ait olup Asya Katılım 
Bankası A.Ş.’de bulunan veya bu Bankayla ilgili olarak TMSF, 
BDDK ve MASAK’ta bulunan her türlü bilginin, müşteri sırrına 
ilişkin sınırlamalar uygulanmaksızın, personelin çalıştığı kamu 
kurum ve kuruluşuna verilmesi hükmü getirilmekte, 

•	 Kamu görevinden çıkarılanların, uhdelerinde taşımış oldukları 
büyükelçi, vali gibi unvanlar ile yüksek mahkeme başkan ve 
üyeliği, müsteşar, kaymakam, hâkim, savcı ve benzeri meslek 
adlarını ve sıfatlarını kullanamamaları ve ilgili haklardan yarar-
lanamamaları yasalaşmakta, 

•	 Kapatılan kurum ve kuruluşların devrine ve bunların hak, alacak, 
yükümlülük ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerde, tespit işlemi 
yapmak, kapsamı belirlemek, borçları ödemek, alacaklara ilişkin 
işlemleri yürütmek, sulh işlemlerini yapmak gibi hususlarda 
ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
yetkilendirilmekte, 

•	 Kapatılan kurum ve kuruluşların bağlı oldukları şirketlerin faa-
liyetleri sonlandırılarak ticaret sicili kayıtları terkin edilmekte, 

•	 Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşlarının taşınmazları 
üzerindeki eğitim tesisleri, kamu kurum ve kuruluşlarına bedel-
siz, özel sektöre bedeli karşılığında tahsis edilebilmesi hükmü 
getirilmektedir.
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İçeriği

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanun ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal 
kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde gerekli 
bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. 

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler

MADDE 2 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fet-
hullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan; 

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan 196 kişi kamu görevinden, 

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan 112 kişi TSK’dan, 

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan 24 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı 
teşkilatından, 

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan 2.360 kişi Emniyet Genel Müdürlüğü 
teşkilatından başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. 
Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

Kişisel Verilerin Paylaşımı 

MADDE 3 – (1) Olağanüstü halin devamı süresince; 22/7/2016 
tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 
uyarınca hakkında inceleme ve soruşturma yürütülen kişiler ile bunların 
eş ve çocuklarına ilişkin olarak yetkili kurul, komisyon ve diğer mercilerce 
ihtiyaç duyulan, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
uyarınca müşteri sırrı kapsamında kabul edilenler hariç, telekomünikas-
yon yoluyla iletişimin tespiti de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge, 
kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarca vakit geçirilmeksizin verilir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ve bunların eş ve 
çocuklarına ait olup Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ve 
faaliyet izni kaldırılan Asya Katılım Bankası A.Ş.’de veya bu Bankayla 
ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda, Bankacılık Düzenleme 
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ve Denetleme Kurumunda ya da Malî Suçları Araştırma Kurulu Baş-
kanlığında bulunan her türlü bilgi, bu personelin çalıştığı kurum ve 
kuruluşlarca talepte bulunulması durumunda gecikmeksizin verilir. Bu 
işlemlere ilişkin olarak 5411 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan sınırlama uygulanmaz. 

Bazı Unvanların Kullanımı 

MADDE 4 – (1) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 
üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, 
uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek 
mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hâkim, savcı, kaymakam ve benzeri 
meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek 
adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. 

Devir İşlemlerine İlişkin Tedbirler 

MADDE 5 – (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 kapatı-
lan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen kurum, 
kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım 
kanallarının her türlü taşınır, taşınmaz, malvarlığı, alacak ve hakları ile 
belge ve evraklarının (devralınan varlık); her türlü tespit işlemini yapmaya, 
kapsamını belirlemeye, idare etmeye, avans dahil her türlü alacak, senet, 
çek ve diğer kıymetli evraka ilişkin olarak dava ve icra takibi ile diğer 
her türlü işlemi yapmaya, devralınan varlıklarla ilgili olup kanaat getirici 
defter, kayıt ve belgelerle tevsik edilen borç ve yükümlülükleri tespite ve 
hiçbir şekilde devralınan varlıkların değerini geçmemesi, ek mali külfet 
getirmemesi, kefaletten doğmaması ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/
PDY)’ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya 
hizmet ilişkisine dayanması şartıyla bu varlıkların değerlendirilmesi 
suretiyle bunları uygun bir takvim dahilinde ödemeye, kapatılan kurum 
ve kuruluşların taahhüt ve garanti ettiği ancak vermediği mal ve hizmet 
bedellerinin ödemesini durdurmaya veya ödemeye, tahsili mümkün 
olmadığı anlaşılan veya tahsilinde ve takibinde yarar bulunmayan hak 
ve alacaklar ile taahhüt ve garantilerin tahsilinden vazgeçmeye, her türlü 
sulh işlemini yapmaya, devralınan varlıklarla ilişkili kredi veya gerçek 
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bir mal veya hizmet ilişkisine dayanan borçlar nedeniyle konulmuş ve 
daha önce kaldırılmış takyidatları kredinin veya borcun ödenebilmesini 
sağlamak amacıyla kaldırıldığı andaki koşullarla tekrar koydurmaya ve 
ihyaya, menkul rehinleri dikkate almaya, devralınan varlıklara konulan 
takyidatların sınırlarını belirlemeye ve kaldırmaya, finansal kiralama 
dahil sözleşmelerin feshine veya devamına karar vermeye, devralınan 
varlıkların idaresi, değerlendirilmesi, elden çıkarılması için gerekli her 
türlü tedbiri almaya, gerektiğinde devralınan varlıkların tasfiyesi veya satışı 
amacıyla uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına devretmeye, devir 
kapsamında olmadığı belirlenen varlıkları iadeye, kapatılanların gerçek 
kişiye ait olması halinde devralınacak varlıkların kapsamını belirlemeye, 
tereddütleri gidermeye, uygulamaları yönlendirmeye, bütün bu işlemleri 
yapmak amacıyla usul ve esasları belirlemeye, vakıflar yönünden Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, diğerleri yönünden Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı 

MADDE 6 – (1) 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde uygulanan KPSS’da 
genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlarda 
esas alınmak suretiyle atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği 
devam eder. Ancak, bu sınav sorularını ve/veya cevaplarını hukuka aykırı 
bir şekilde sınav öncesinde ya da sınav sırasında elde ettiği tespit edilen 
kişilerin atamaları iptal edilir. 

Mali Suçlara İlişkin Tedbirler

MADDE 7 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca 
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bun-
larla irtibatı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili 
olarak 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanunun 19/A maddesinin birinci fıkrasında yedi 
işgünü olarak belirlenen süre, olağanüstü halin devamı süresince otuz 
işgünü olarak uygulanır. 

Yeniden İfade Alınması

MADDE 8 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci 
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Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar bakımından, şüphelinin aynı 
olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında 
bu işlem, olağanüstü halin devamı süresince, Cumhuriyet savcısı veya 
Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine kolluk tarafından yapılabilir. 

Tazminat Ödenmesi

MADDE 9 – (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü 
ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya 
çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanma-
sında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralandıkları, tedavi amacıyla 
başvurdukları hastane ve sağlık kuruluşlarının kayıtları esas alınmak 
suretiyle, ilgili valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat 
Komisyonu tarafından karara bağlanan kamu görevlileri ile sivillerden, 
3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında aylık 
bağlama şartları oluşmayanlara, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile belirlenmiş esas ve 
usuller çerçevesinde engellilik ve yaralanma derecesine göre belirlenecek 
tazminatın beş katı tutarında nakdi tazminat ödenir.

Bu kanun ile 3 kanun hükmünde kararnamede toplam 18 
madde değiştirilmiş, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 

kanun ile ekli (1, 2, 3, 4) sayılı listelerde bulunan 196 kişi kamu 
görevinden; 112 kişi TSK’dan; 24 kişi Sahil Güvenlik Komutan-

lığından; 2.360 kişi EGM teşkilatından ihraç edilmiştir.

(XXV). 08.02.2018 tarihli 7092 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 695 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine 
Dair Kanun (RG : 08.3.2018/30354 Mükerrer): 

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik 
düzenlemeler yapılmakta,
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•	 Terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu 
görevlileri ihraç edilmekte, 

•	 Terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan 
inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen 
kişiler kamu görevine iade edilmekte, 

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi iste-
ğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan; 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 
değerlendirilenlerin rütbeleri alınmakta ve emekli kimlikleri iptal 
edilmekte, 

•	 Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede yer alan kurum ve 
kuruluşlar kapatılmakta,

•	 Daha önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle 
doğrudan kapatılmış olmakla birlikte bilahare yapılan incelemeler 
sonucunda terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca Dev-
letin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplarla bağlantılı olmadığı tespit edilen bir 
vakfın yeniden açılmasına imkan sağlanmakta,

•	 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanun kapsamında yurt dışında eğitime gönderilenlerden terör 
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güven-
liğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanların öğrencilikle 
ilişiklerinin kesilmektedir.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin 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 
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bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan 2.756 kişi kamu 
görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

İade Hükümleri 

MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 115 
kamu görevlisi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin 
ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 

Rütbesi Alınan Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli 

MADDE 3 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, 
kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 
subaylardan, 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 ve ekli (3) sayılı listede yer alan ihraç edilen 22 
personelin rütbesi alınmış ve emekli kimlikleri iptal edilmiştir. 

Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler 

MADDE 4 – (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 (4) sayılı listede yer alan 7 dernek, 7 vakıf, 2 gazete ve 1 sağlık 
kuruluşu kapatılmıştır. 

(3) Ekli (5) sayılı listede yer alan kapatılan 1 vakıf, ilgili kanun 
hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. 
İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu vakıf bakı-
mından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde 
kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış 
sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yerine getirilir. 
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Yurtdışında Öğrenim Görenler 

MADDE 5 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleket-
lere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör 
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (6) sayılı listede yer alan 6 
kişinin 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. 

Bu kanun ile ekli (1) sayılı listede bulunan 2.756 kişi kamu 
görevinden ihraç edilmiş, ekli (2) sayılı listedeki ihraç edilen 

115 kişi ilgili listelerden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede bulu-
nan TSK’dan ihraç edilen 22 kişinin rütbeleri alınmış ve emekli 
kimlikleri iptal edilmiş, ekli (4) sayılı listede yer alan 7 dernek, 
7 vakıf, 2 gazete ve 1 sağlık kuruluşu kapatılmış, ekli (5) sayılı 
listede bulunan kapatılan 1 vakıf ilgili listeden çıkarılmış, ekli 

(6) sayılı listede yer alan 6 kişinin öğrencilikle ilişiği kesilmiştir.

(XXVI). 13.02.2018 tarihli 7098 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 697 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun: 

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden 
çıkarılmakta, unvanlarını kullanamayacakları ve sağlanan haklar-
dan yararlanamayacakları hüküm altına alınmakta,
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•	 Bilahare yapılan incelemeler ve yeniden değerlendirmeler netice-
sinde Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı 
tespit edilen Ekli (2) sayılı listede yer alan personel görevlerine 
iade edilmekte, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve 
başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal 
hakları ödenmekte,

•	 Ekli (5) sayılı listede yer alan TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi 
isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanların 
rütbeleri alınmakta ve emekli kimlikleri iptal edilmekte, 

•	 Ekli (6) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmaktadır.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin 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 262 kişi kamu 
görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

İade Hükümleri 

MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 1.823 
kişi, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıra-
larından çıkarılmıştır. 

(3) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde 
kararnameler gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer alan öğrencilikle 
ilişiği kesilen 2 kişi ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki liste-
lerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 

(4) Ekli (4) sayılı listede yer alan ihraç edilen 54 kişi, ilgili kanun 
hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 
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İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm 
hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin 
yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. 

Rütbesi Alınan Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli 

MADDE 3 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, 
kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan-
lardan, 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 ve ekli (5) sayılı listede yer alan TSK’dan ihraç edilen 
5 kişinin rütbesi alınmış ve emekli kimlikleri iptal edilmiştir. Bu 
kişiler kamu görevine 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. 

Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler 

MADDE 4 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kuru-lunca 
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve 
ekli (6) sayılı listede yer alan 1 radyo ve 1 televizyon kapatılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal 
kapsamında yürürlüğe konulan ve bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş olan kanun hükmünde 
kararnamelerle doğrudan tesis edilen işlemler, ilgili kanun hükmünde 
kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hüküm ifade eder; Olağa-
nüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvuruların süresi 
de ilgili kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girdiği tarihe göre 
belirlenir. 

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan ve bu maddenin 
yayımı tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş 
olan kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan tesis edilen işlemlerle 
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ilgili olarak Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev ve 
yetkileri ile Komisyon tarafından alınan kararların geçerliliği devam eder.

Bu kanun ile 7 kanunda toplam 10 madde değiştirilmiş, 14 
madde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanun ile ekli (1) sayılı 
listede bulunan 262 kişi kamu görevinden ihraç edilmiş, ekli 

(2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 1.823 kişi ilgili listelerden 
çıkarılmış, ekli (3) sayılı listedeki öğrencilikle ilişiği kesilen 2 
kişi ilgili listeden çıkarılmış, ekli (4) sayılı listedeki TSK’dan 
ihraç edilen 54 kişi ilgili listelerden çıkarılmış, ekli (5) sayılı 

listedeki TSK’dan ihraç edilen 5 kişinin rütbeleri alınmış, emekli 
kimlik kartları iptal edilmiş, ekli (6) sayılı listedeki 1 radyo ve 1 

televizyon kapatılmıştır.

(d). 27 nci Dönem 2 nci Yasama Yılında Yayımlanan Olağanüstü Hal Kanun 
Hükmünde Kararnamelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanunlar:

 (I). 31.10.2018 tarihli 7150 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler 
Alınması Hakkında 701 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanun (RG: 03.11.2018/30584 Mükerrer): 

Özeti 

Bu kanun ile;

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmakta,

•	 Bunların olağanüstü hal kapsamında daha önce kamu görevinden 
ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulması doğrultu-
sunda düzenlemeler yapılmakta, 

•	 Olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle 
doğrudan kamu görevinden ihraç edilen ancak bilahare yapılan 
incelemeler ve yeniden değerlendirmeler sonucunda terör örgüt-
lerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
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gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
olmadığı tespit edilen bazı kişilerin hakkındaki hükümlerin kaldı-
rılmasına yönelik düzenleme yapılmakta ve buna göre ilgili kanun 
hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanun hükümlerinin, 
bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili 
kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak 
üzere ortadan kalkmış sayılmakta, 

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, olu-
şum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı 
ve Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı personelinin rütbeleri 
alınmakta, 

•	 Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faa-
liyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
aidiyeti, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunan 
kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler düzenlenmektedir.

İçeriği

Kamu Personeline İlişkin Tedbirler 

Terör örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensu-
biyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve Ek (1) sayılı listede 
yer alan 18.632 kişi kamu görevinden başka hiç bir işleme gerek 
kalmaksızın çıkarılmıştır. 

İade Hükümleri 

Ekli (2) sayılı listede yer alan ihraç edilen 129 kamu görevlisi, ilgili 
KHK’nin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

Ekli (3) sayılı listede yer alan TSK’dan ihraç edilen 19 kişi, ilgili 
KHK’nin kabulüne ilişkin kanunun eki listenin ilgili sıralarından 
çıkarılmıştır. 
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Rütbesi Alınan Emekli TSK Personeli 

TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden 
veya başka bir sebeple ayrılanlardan, Terör Örgütü veya MGK’ca Dev-
letin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 
irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (4) sayılı listede yer alan TSK’dan 
ihraç edilen 324 personelin rütbesi alınmış ve emekli kimlikleri iptal 
edilmiştir. 

Rütbesi Alınan Emniyet Teşkilatı Personeli 

04.06.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 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 Dev-
let memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan Terör Örgütü 
veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (5) sayılı listede 
yer alan EGM’den ihraç edilen 1.167 personelin rütbeleri alınmıştır.

Rütbesi Alınan Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı Personeli 

Devlet memurluğundan veya meslekten çıkarılan subay, astsubay 
ve uzman jandarma ile 27.07.1967 tarihli ve 926 sayılı TSK Personel 
Kanununun geçici 32 nci maddesi kapsamında haklarında işlem tesis 
edilenlerden; Terör Örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 
ve ekli (6) sayılı listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığından 
ihraç edilen 35 personelin rütbesi alınmış ve emekli kimlikleri iptal 
edilmiştir. 

Yurtdışında Öğrenim Görenler 

08.04.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderile-
cek Talebe Hakkındaki Kanuna tabi öğrencilerden, Terör Örgütü veya 
MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
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verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (7) sayılı listede 
yer alan 1 kişinin öğrencilikle ilişiği kesilmiştir. 

Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Tedbirler 

Terör örgütü veya MGK’ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen Yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubi-
yeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (8) 
sayılı listede yer alan 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kapatılmıştır.

Bu kanun ile (1) sayılı listede yer alan 18.632 kişi kamu görevin-
den ihraç edilmiş, (2) sayılı listede bulunan ihraç edilen 129 kişi 
ilgili listelerden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listedeki TSK’dan ihraç 
edilen 19 kişi ilgili listelerden çıkarılmış, ekli (4) sayılı listedeki 

TSK’dan ihraç edilen 324 kişinin rütbeleri alınmış ve emekli 
kimlikleri iptal edilmiş, ekli (5) sayılı listedeki EGM’den ihraç 

edilen 1.167 polisin rütbeleri alınmış, ekli (6) sayılı listede bulu-
nan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilen 35 kişinin 

rütbeleri alınmış ve emekli kimlikleri iptal edilmiş, ekli (7) sayılı 
listede bulunan 1 kişinin öğrencilikle ilişiği kesilmiş, ekli (8) 
sayılı listedeki 12 dernek, 3 gazete, 1 televizyon kapatılmıştır.
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Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Kabul Edilmesine Dair 
Olağanüstü Hal Kanunlarının Mukayese Çizelgesi

OHAL KHK 
Künyesi

OHAL K 
Künyesi

Değiştirilen
Değiştirilen 

Madde S.
Yür.Kld. 

Madde S.

Yür.
Kld. 

Kanun
Kanun 

S.
KHK S.

(1. rakam KHK ile dğş. / 2. rakam Kanun ile dğş. sayıdır)

667 s.KHK./ 
22.7.2016 T.

6749 s.K./ 
18.10.2016 T.

- - - - -

668 s.KHK./ 
25.7.2016 T.

6755 s.K./ 
08.11.2016 T.

9/9 2/1 54/44 22/21 -

669 s.KHK./ 
25.7.2016 T.

6756 s.K./ 
09.11.2016 T.

15/13 - 132/128 34/37 3/1 
(3563 
s.K)

670 s.KHK./ 
15.8.2016 T.

7091 s.K./ 
08.02.2018 T.

- 3/3 18/18 1/1

671 s.KHK./ 
15.8.2016 T.

6757 s.K./ 
09.11.2016 T.

18/17 1/1 84/82 15/10

672 s.KHK./ 
15.8.2016 T.

7080 s.K./ 
06.02.2018 T.

- - - - -

673 s.KHK./ 
15.8.2016 T.

7081 s.K./ 
06.02.2018 T.

- 2/2 5/5 - -

674 s.KHK./ 
15.8.2016 T.

6758 s.K./ 
10.11.2016 T.

23/22 2/2 63/53 15/9 -

675 s.KHK./ 
03.10.2016 T.

7082 s.K./ 
06.02.2018 T.

- 3/3 10/10 - -

676 s.KHK./ 
03.10.2016 T.

7070 s.K./ 
01.02.2018 T.

35/30 5/4 138/110 16/7 -

677 s.KHK./ 
31.10.2016 T.

7083 s.K./ 
06.02.2018 T.

- - - - -

678 s.KHK./ 
31.10.2016 T.

7071 s.K./ 
01.02.2018 T.

24/22 1/1 47/45 1/1 -

679 s.KHK./ 
02.01.2017 T.

7084 s.K./ 
06.02.2018 T.

- 6/6 7/7 - -

680 s.KHK./ 
02.01.2017 T.

7072 s.K./ 
01.02.2018 T.

35/33 3/3 117/115 12/11 -

681 s.KHK./ 
02.01.2017 T.

7073 s.K./ 
01.02.2018 T.

14/13 - 110/112 37/34 -
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682 s.KHK./ 
02.01.2017 T.

7068 s.K./ 
31.01.2018 T.

5/5 - 4/4 11/11 -

683 s.KHK./ 
02.01.2017 T

7085 s.K./ 
06.02.2018 T.

- - - - -

684 s.KHK./ 
02.01.2017 T.

7074 s.K./ 
01.02.2018 T.

9/9 - 15/14 2/2 -

685 s.KHK./ 
02.01.2017 T.

7075 s.K./ 
01.02.2018 T.

- - - - -

686 s.KHK./ 
02.01.2017 T.

7086 s.K./ 
06.02.2018 T.

- - - - -

687 s.KHK./ 
02.01.2017 T.

7076 s.K./ 
01.02.2018 T.

7/7 1/1 13/13 6/6 -

688 s.KHK./ 
20.3.2017 T.

7087 s.K./ 
07.02.2018 T.

- - - - -

689 s.KHK./ 
17.4.2017 T.

7088 s.K./ 
07.02.2018 T.

- 2/2 4/4 - -

690 s.KHK./ 
17.4.2017 T.

7077 s.K./ 
01.02.2018 T.

31/30 3/1 97/84 9/9 -

691 s.KHK./ 
05.6.2017 T.

7069 s.K./ 
31.01.2018 T.

10/9 1/- 15/13 1/1 -

692 s.KHK./ 
05.6.2017 T.

7089 s.K./ 
07.02.2018 T.

- - - - -

693 s.KHK./ 
15.8.2017 T.

7090 s.K./ 
07.02.2018 T.

- - - - -

694 s.KHK./ 
15.8.2017 T.

7078 s.K./ 
01.02.2018 T.

55/52 6/2 308/259 32/32 3/3

695 s.KHK./ 
20.11.2017 T.

7092 s.K./ 
08.02.2018 T.

- - - - -

696 s.KHK./ 
20.11.2017 T.

7079 s.K./ 
01.02.2018 T.

52/50 7/5 233/216 49/47 -

697 s.KHK./ 
08.01.2018 T.

7098 s.K./ 
13.02.2018 T.

-/7 - -/10 -/14 -

701 s.KHK./ 
04.6.2018 T.

7150 s.K./ 
31.10.2018 T.

- - - - -

TOPLAM 342/328 48/37 1.474/1.346 262/253 6/4

TOPLAM* 146/149 22/20 1.474/1.346 262/253 6/4

* Aynı kanunda ve kararnamede düzenlemeler birleştirilmek suretiyle elde edilmiştir.
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2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Değişikliği Yasama Faaliyetinin 
Değerlendirilmesi:

a. Anayasa ve İlgili Kanunlarda Değişikliğe İlişkin Yasama Faaliyeti 
Kronolojisi:

(1). 21 Ocak 2017

21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı T.C. Anayasasında Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun TBMM Genel Kurulunda 339 oyla kabul edildi 
ve 11 Şubat 2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazetede halk oyuna 
sunulmak üzere yayımlandı.

(2). 30 Kasım 2017

30 Kasım 2017 tarihli 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun TBMM Genel Kurulunun 30 ve 31 inci 
birleşiminde görüşülerek kabul edildi.

(3). 16 Nisan 2017

Anayasa değişikliği 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen halk oylama-
sında (Evet %51,41; Hayır %48,59) kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından ilan edilen halk oylamasının kesin sonuçları 27 Nisan 2017 
tarihli 30050 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

(4). 20 Nisan 2018

TBMM Genel Kurulunun 20 Nisan 2018 tarihli ve 1183 sayılı kara-
rıyla 03 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan 27 nci Yasama Dönemi 
milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin tarihi 24 Haziran 
2018 olarak değiştirildi.

(5). 25 Nisan 2018

25 Nisan 2018 tarihli 7140 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi.
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(6). 10 Mayıs 2018

10 Mayıs 2018 tarihli 7142 sayılı kanunla “6771 sayılı kanunla T.C. 
Anayasasında yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli 
kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılması konusunda” Bakanlar Kuruluna 
Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başlayıncaya kadar KHK çıkarma 
yetkisi verildi. Bu yetki çerçevesinde çıkarılan kararnameler şunlardır;

a) 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlamak Ama-
cıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

b) 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

c) 698 sayılı 477 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

ç) 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması 
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

d) 702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname.

(7). 16 Mayıs 2018

TBMM Genel Kurulunun 16 Mayıs 2018 tarihli 1187 sayılı kararıyla 
17 Mayıs 2018 tarihinden başlayarak 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel 
Seçimleri kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden 
3. gün saat 14.00’da toplanmak üzere tatile girmesine karar verildi.

(8). 04 Haziran 2018

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Anayasada Yapılan Deği-
şikliklere Uyum Sağlamak Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname) kabul edildi.
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(9). 14 Haziran 2018

699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Cumhurbaşkanı Seçimi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name) kabul edildi.

(10). 24 Haziran 2018

24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi 
yapıldı.

(11). 02 Temmuz 2018

698 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (477 sayılı Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name) kabul edildi.

(12). 02 Temmuz 2018

700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Anayasada Yapılan Deği-
şikliklere Uyum Sağlamak Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname) kabul edildi.

702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Nükleer Düzenleme Kuru-
munun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında) kabul edildi.

(13). 06 Temmuz 2018

699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Cumhurbaşkanı Seçimi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name) Resmi Gazetenin 30470 (Mükerrer) sayısında yayımlandı ve 
yürürlüğe girdi.

(14). 09 Temmuz 2018

Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak 09 Temmuz 2018 tari-
hinde yemin ederek göreve başladı.
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699, 700, 702 ve 703 sayılı kanun hükmünde kararnameler yürürlüğe 
girdi.

b. 26 ncı Dönem ve 27 nci Dönem Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasama 
Faaliyeti (6 Kanun, 5 Kanun Hükmünde Kararname, 2 Karar):

(1) 20.5.2016 tarihli 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

(2) 21.01.2017 tarihli 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

(3) 30.11.2017 tarihli 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun.

(4) 13.03.2018 tarihli 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun.

(5) 20.04.2018 tarihli 1183 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar.

(6) 25.04.2018 tarihli 7140 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun.

(7) 10.05.2018 tarihli 7142 sayılı 6771 sayılı Kanunla Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması 
Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Konusunda Yetki Kanunu.

(8) 16.05.2018 tarihli 1187 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Tatile Girmesine İlişkin Karar.

(9) 04.06.2018 tarihli 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere 
Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

(10) 14.06.2018 tarihli 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

(11) 02.07.2018 tarihli ve 698 sayılı 477 sayılı Kanun ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
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(12) 02.07.2018 tarihli 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere 
Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

(13) 02.07.2018 tarihli 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun 
Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname.

c. 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı Anayasa Değişikliği Faaliyeti :

(1) 20.05.2016 tarihli 6718 s. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG:08.6.2016/29736):

Özeti

Bu kanun ile,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na eklenen geçici 20 nci madde ile 
“Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildiği tarihte; 
soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili 
mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet 
Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
veya Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımın-
dan T.C. Anayasası 83 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının birinci cümlesi; 
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili 
Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz 
ve yargılanamaz hükmünün uygulanmayacağı” açıklanmaktadır.

İçeriği

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 20 – Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da 
kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıkla-
rından ve mahkemelerden; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları 
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üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekil-
leri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; 
Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başba-
kanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, yetkili 
merciine iade edilir.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoy-
lamasına sunulması halinde oylanır.

Bu kanun ile T.C. Anayasası’na geçici 1 madde eklenmiştir.

ç. 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılı Anayasa Değişikliği Faaliyeti :

(1). 21.01.2017 tarihli 6771 sayılı T.C. Anayasasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (RG: 11.02.2017/29976) :

(a). 6771 sayılı Kanunla 2709 sayılı T.C. Anayasasında Değiştirilen ve 
Yürürlükten Kaldırılan Kanun Maddeleri (Bu kanunla 71 maddede toplam 
87 madde değiştirilmiş, 27 madde yürürlükten kaldırılmıştır. (6 ekleme, 54 
değiştirme, 27 çıkarma, 27 yürürlükten kaldırma):

•	 Madde 9 ibare eklenmiştir. (Yargının tarafsızlığı yetkisi),

•	 Madde 75 ibare değiştirilmiştir. (Milletvekili sayısı 550’den 
600’e çıkarılması),

•	 Madde 76/1 ibare değiştirilmiştir. (Milletvekili seçilme yaşı 
25’den 18’e düşürüldü),

•	 Madde 76/2 ibare değiştirilmiştir. (Milletvekili seçilme şartla-
rında askerlikle ilişiği olanlar şeklinde değiştirildi),

•	 Madde 77 başlığı değiştirilmiştir. (TBMM ve Cumhurbaşkanı 
seçim dönemi şeklinde değiştirildi),
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•	 Madde 77 metin kısmı değiştirilmiştir. (Seçimler 5 yılda bir 
aynı günde yapılır),

•	 Madde 87 metin kısmı değiştirilmiştir. (TBMM’nin görev ve 
yetkileri yeniden düzenlendi),

•	 Madde 98 metin kısmı değiştirilmiştir. (TBMM’nin bilgi edinme 
ve denetleme yollarından gensoru çıkarıldı),

•	 Madde 98 kenar başlığı çıkarılmıştır. (Genel olarak başlığı 
çıkarıldı),

•	 Madde 101 başlığı değiştirilmiştir. (“Cumhurbaşkanı A. Nitelik-
leri ve tarafsızlığı” başlığı “Adaylık ve seçimi” şeklinde değiştirildi),

•	 Madde 101 metin kısmı değiştirilmiştir. (Cumhurbaşkanı aday 
gösterme usulü değiştirildi, Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin 
TBMM üyeliğinin sona erdiği belirtilmiş ve iki turlu oylamanın 
usulü açıklanmıştır),

•	 Madde 104 Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri yeniden düzen-
lenmiştir. (Yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğu, 
devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin edeceği, 
Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin konularda karar-
name çıkarabileceği, ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis’e 
mesaj vereceği, üst kademe yöneticilerinin atamasının Cumhur-
başkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği, Cumhurbaşkanının 
kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik yayımlı-
yabileceği açıklanmıştır),

•	 Madde 105 başlığı değiştirilmiştir. (“E. Sorumluluk ve sorumsuz-
luk hali” olan Madde başlığı “Cumhurbaşkanının cezai sorum-
luluğu” olarak değiştirildi)

•	 Madde 105 metin kısmı değiştirilmiştir. (Cumhurbaşkanı hak-
kında bir suç işlediği iddiasıyla önerge verme şartının üye tam 
sayısının salt çoğunluğu (301 oy) olduğu, soruşturma açılmasına 
karar verme için 360 oya ihtiyaç olduğu , 15 kişilik komisyonun 
önerge konusuna ilişkin 2 ayda rapor hazırlıyacağı ve 1 ay süreyle 
uzatma yetkisinin olduğu, Yüce Divana sevk için 400 gizli oyun 
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gerekli olduğu, yargılama süresinin 3 ay ile sınırlı olduğu ve 
gerektiğinde sürenin 3 aya kadar uzatılabileceği açıklanmıştır),

•	 Madde 106 başlığı değiştirilmiştir. (“F. Cumhurbaşkanına vekil-
lik etme” olan Madde başlığı “Cumhurbaşkanı yardımcıları, 
Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar” olarak değiştirildi),

•	 Madde 106 metin kısmı değiştirilmiştir. (Cumhurbaşkanı yar-
dımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri 
iddiasıyla soruşturma istenmesi şartının üye tam sayısının salt 
çoğunluğu (301 oy) olduğu, soruşturma açılmasına karar verme 
için 360 oya ihtiyaç olduğu , 15 kişilik komisyonun soruşturma 
konusuna ilişkin 2 ayda rapor hazırlıyacağı ve 1 ay süreyle uzatma 
yetkisinin olduğu, Yüce Divana sevk için 400 gizli oyun gerekli 
olduğu, yargılama süresinin 3 ay ile sınırlı olduğu ve gerektiğinde 
sürenin 3 aya kadar uzatılabileceği, görevleriyle ilgili olmayan 
suçlarda Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların yasama 
dokunulmazlığına tabi oldukları açıklanmıştır),

•	 Madde 116’nın başlığı değiştirilmiştir. (“H. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi” 
olan Madde başlığı “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhur-
başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi” olarak değiştirildi),

•	 Madde 116 metin kısmı değiştirilmiştir. (Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin , üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla (360 oyla) 
seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği, Cumhurbaşkanının 
ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine 
karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday 
olabileceği açıklanmıştır),

•	 Madde 119 başlığı değiştirilmiştir. (“III. Olağanüstü yönetim 
usulleri” olan Madde başlığı “ Olağanüstü hal yönetimi” olarak 
değiştirildi),

•	 Madde 119 metin kısmı değiştirilmiştir. (Şartların gerçekleşmesi 
halinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geç-
memek üzere olağanüstü hal ilan edebileceği, olağanüstü hallerde 
Cumhurbaşkanının olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabileceği, olağanüstü hal 
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sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin üç ay 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp karara bağ-
lanacağı açıklanmıştır),

•	 Madde 119 kenar başlıkları çıkarılmıştır.

•	 Madde 142’ye fıkra eklenmiştir. (“E. Mahkemelerin kuruluşu” 
başlıklı Madde metnine “ Disiplin mahkemeleri dışında askerî 
mahkemelerin kurulamayacağı, ancak savaş halinde, asker kişi-
lerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara 
bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabileceği” eklenmiştir),

•	 Madde 159 başlığı ve metin kısmı değiştirilmiştir. (“III. Hakim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu” başlıklı Madde başlığında, 1. ve 
9. fıkralardaki “yüksek” ibaresi çıkarıldı, 2., 3., 4., 5. fıkralarda 
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı, üyelerin TBMM’de 
seçim usulü, görev süreleri ile tekrar seçilme durumu (Kurulun 
13 üyeden oluştuğu, 2 daire şeklinde çalışacağı, nitelikleri madde 
içeriğinde belirtilen adaylardan Cumhurbaşkanınca, Yargıtay, 
Danıştay ile 3 üyesinin nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğre-
tim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri 
ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
seçileceği açıklandı, 6. fıkrada “asıl” ibaresi çıkarıldı, 9. fıkrada 
“kanun, tüzük, yönetmeliklere, genelgelere” ibaresi “kanun ve 
diğer mevzuata” şeklinde değiştirildi),

•	 Madde 161 başlığı değiştirilmiştir. (“Bütçenin hazırlanması ve 
uygulanması” olan Madde başlığı “ Bütçe ve kesin hesap” olarak 
değişti),

•	 Madde 161 metin kısmı değiştirilmiştir. (Madde metninde 
Cumhurbaşkanının bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en 
az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağı, 
bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, 
geçici bütçe kanunu çıkarılacağı ve geçici bütçe kanununun da 
çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye 
kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre 
artırılarak uygulanacağı açıklandı),

•	 Madde 8’den “ve Bakanlar Kurulu” ibaresi çıkarılmıştır.
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•	 Madde 15/1, m.17/4, m.19/5’deki “sıkıyönetim” ibaresi 
çıkarılmıştır.

•	 Madde 88/1’deki “Bakanlar Kurulu ve” ile m.88/2’deki “tasarı 
ve” ibaresi çıkarılmıştır. (Kanun tasarısının kalktığı ve millet-
vekillerinin kanun teklif etmeye yetkili olduğu açıklandı),

•	 Madde 93/2’deki “doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulu-
nun istemi üzerine” ibaresi çıkarılmıştır. (Ara verme veya tatil 
sırasında Meclisin Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılacağı 
açıklandı),

•	 Madde 125/2’deki “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı 
işlemler ile Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı denetimi dışın-
dadır. Ancak,” ibaresi ile m.125/6’daki “sıkıyönetim” ibaresi 
çıkarılmıştır.

•	 Madde 148/1’deki “sıkıyönetim” ibaresi ile m.148/6’da yer alan 
“Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ve “Yüksek” 
ibaresi ve m.148/7’de yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı” 
ibaresi çıkarılmıştır. (Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri 
ile Yüce Divanda yargılanacaklar düzenlendi),

•	 Madde 153/4’deki “tasarı veya” ibaresi çıkarılmıştır.

•	 Madde 154/2’de yer alan “Yüksek” ibaresi çıkarılmıştır.

•	 Madde 155/2’deki “Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları,” ve “tüzük tasarılarını incelemek,”, m.155/3’de 
yer alan “Yüksek” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

•	 Madde 73/4’deki “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşka-
nına” şeklinde değiştirilmiştir.

•	 Madde 78’in “D. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 
geriye bırakılması ve ara seçimleri” başlığı “D. Seçimlerin geriye 
bırakılması ve ara seçimler” şeklinde değiştirilmiştir.

•	 Madde 117/2’de yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhur-
başkanı” olarak değiştirilmiştir.

•	 Madde 118/1’de yer alan “Başbakan, Genelkurmay Başkanı, 
Başbakan yardımcıları,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,”, 
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“Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma 
Genel Komutanından” ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, 
Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından”, m.118/3’de yer alan 
“Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar 
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, m.118/4’de yer alan 
“Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, m.118/5’de 
yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, 
m.118/6’da yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı karar-
namesiyle” ibaresiyle değiştirilmiştir. (Milli Güvenlik Kurulu 
(MGK)’nun yapısı yeniden düzenlendi ve MGK Genel Sekreterli-
ğinin teşkilatı ve görevlerinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenleneceği açıklandı),

•	 Madde 123/3’de yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça ver-
diği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle” ibaresiyle değiştirilmiştir.

•	 Madde 124/1’de yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” 
ve “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” 
ibaresiyle değiştirilmiştir.

•	 Madde 127/6’da yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi 
“Cumhurbaşkanının” ibaresiyle değiştirilmiştir.

•	 Madde 131/2’de yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “tara-
fından” ibaresiyle değiştirilmiştir. (Madde kapsamında rektör 
seçim usulünde düzenleme yapıldı),

•	 Madde 134/1’de “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının 
görevlendireceği bakana” ibaresi ile değiştirilmiştir. (Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun bağlantısı düzenlendi),

•	 Madde 137/1’de yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi” ibaresiyle değiştirilmiştir. (Kanunsuz emrin yerine 
getirilmemesi kapsamına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilave 
edildi),

•	 Madde 148/1’de yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” iba-
releri “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ibaresi ile m.148/6’da 
yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi “Cumhurbaşkanı 
yardımcılarını, bakanları” ibaresi ile değiştirilmiştir. (Anayasa 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

370

Mahkemesi denetimine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dahil 
edildi ve Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatıyla yaptığı 
yargılamada göreviyle ilgili suçlardan dolayı yargılanan kişiler 
arasına Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar dahil edildi),

•	 Madde 149/1’de yer alan “oniki” ibaresi “on” olarak değiştiril-
miştir. (Anayasa Mahkemesi genel kurulunun toplantı nisabı 
12’den 10’a düşürüldü),

•	 Madde 150’de yer alan “kanun hükmündeki kararnamelerin” 
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ve “iktidar ve 
anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye 
sahip iki siyasi parti grubuna ve” ibareleriyle değiştirilmiştir. 
(Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal davası açma 
hakkı sınırlandırılmaktadır),

•	 Madde 151’de yer alan “kanun hükmünde kararname” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” ibaresi ile değiştirilmiştir. 
(Anayasa Mahkemesinde açılacak iptal davası konuları arasına 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dahil edilmektedir),

•	 Madde 153/3’de yer alan “kanun hükmünde kararname” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” ibaresi ile değiştirilmiştir. 
(Anayasa Mahkemesinde açılacak iptal davası konuları arasına 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dahil edilmektedir),

•	 Madde 152/1’de yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” 
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin” ibaresi ile değiştiril-
miştir. (Mahkemenin Anayasaya aykırı kanısına vararak davayı 
geri bırakacağı konular arasına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
dahil edilmektedir),

•	 Madde 153/2’de yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” 
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin” ibaresi ile değişti-
rilmiştir. (Anayasa Mahkemesinde açılacak iptal davası konuları 
arasına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dahil edilmektedir),

•	 Madde 158/1’de yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli 
ve idari” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir. (Uyuşmazlık 
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mahkemesinin görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözdüğü yargı 
mercileri arasından askeri mahkeler çıkarıldı),

•	 Madde 166/4’de yer alan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına” 
ibaresi ile değiştirilmiştir. (Ekonomik ve Sosyal Konseyin görüş 
bildireceği makam Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi),

•	 Madde 167/2’de yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi 
“Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir. (Dış ticare-
tin düzenlenmesinde yetkili makam Cumhurbaşkanı olarak 
değiştirildi),

•	 Madde 89/3’de yer alan “geri gönderilen kanunu” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “üye tamsayısının salt çoğunluğuyla” ibaresi 
eklenmiştir. (Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması 
usulünde düzenleme yapıldı),

•	 Madde 117/3’ün başına “Cumhurbaşkanınca atanan” ibareleri 
eklenmiştir. (Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay Başkanı-
nın, Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık 
görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getireceği belirtildi),

•	 Madde 108/1’de “inceleme,” ibaresinden önce gelmek üzere 
“idari soruşturma,” ibaresi eklendi; m.108/2’de yer alan “Silahlı 
Kuvvetler ve” ibaresi madde metninden çıkarıldı; m.108/3’de 
yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen 
nitelikteki kişiler arasından,” ibaresi “Başkan ve üyeleri,” şeklinde 
ve m.108/4’de yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir. (Devlet Denetleme 
Kurulu görevleri, görev alanına dahil olan kurumlar, başkan ve 
üyelerin seçimi ile işleyişine ilgili hususlar yeniden düzenlendi),

•	 Madde 146/1’de alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değişti-
rildi, m.146/3’de yer alan “bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi ile m.146/4’de yer alan 
“Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibareleri madde 
metninden çıkarılmıştır. (Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinin kaldırılması nedeniyle Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşu yeniden düzenlendi),
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•	 Madde 82/2’de ikinci cümlesi “Bir üyenin belli konuda ve altı 
ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir 
görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır” yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 Madde 96/2. fıkrası “Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri 
yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak 
bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir.” 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 117/4. fıkrası “Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kuru-
lunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır, görev ve yet-
kileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve 
yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.” yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 Madde 117/5. fıkrası “Milli Savunma Bakanlığının, Genelkur-
may Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve 
yetki alanı kanunla düzenlenir.” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 127/3. fıkrasının ikinci cümlesi “Ancak, milletvekili genel 
veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması 
gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine 
ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçim-
leriyle birlikte yapılır.” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 150/1. fıkrasının son cümlesi “İktidarda birden fazla 
siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma 
hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.” yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 Madde 91 “Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme” 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 99 “Gensoru” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 100 “Meclis soruşturması” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 102 “Cumhurbaşkanı seçimi” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 107 “Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği” yürürlükten 
kaldırılmıştır.
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•	 Madde 109 “II. Bakanlar Kurulu A. Kuruluş” yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 Madde 110 “II. Bakanlar Kurulu B. Göreve başlama ve güvenoyu” 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 111 “II. Bakanlar Kurulu C. Görev sırasında güvenoyu” 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 112 “II. Bakanlar Kurulu D. Görev ve siyasi sorumluluk” 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 113 “II. Bakanlar Kurulu E. Bakanlıkların kurulması 
ve bakanlar” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 114 “II. Bakanlar Kurulu F. Seçimlerde geçici Bakanlar 
Kurulu” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 115 “II. Bakanlar Kurulu G. Tüzükler” yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 Madde 120 “III. Olağanüstü yönetim usulleri A. Olağanüstü 
haller 3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme” yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 Madde 122 “III. Olağanüstü yönetim usulleri B. Sıkıyönetim, 
seferberlik ve savaş hali” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 145 “H. Askeri Yargı” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 156 “D. Askeri Yargıtay” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 157 “E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi” yürürlükten 
kaldırılmıştır.

•	 Madde 162 “B. Bütçenin görüşülmesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 163 “C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları” yürür-
lükten kaldırılmıştır.

•	 Madde 164 “D. Kesinhesap” yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 GEÇİCİ MADDE 21 eklenmiştir.
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A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi millet-
vekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde 
birlikte yapılır.

B) En geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis İçtüzüğü 
değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı karar-
namesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının 
göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı 
tarafından düzenlenir.

C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler ve 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden 
iş günü görevlerine başlarlar.

D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa 
Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir sebeple 
görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder.

E) Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahke-
meler kaldırıldı. Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 
askerî hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile 
diğer askerî hâkimler;

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya 
savcı olarak atanabilirler.

b) Emsali adli veya idari yargıya mensup hâkim ve savcılar, Millî 
Savunma Bakanlığınca mevcut sınıflarında, Bakanlık veya Genelkurmay 
Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Kaldırılan askerî 
yargı mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi 
aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay veya Danıştaya, diğer dosyalar 
ise ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya idari yargı mercilerine dört 
ay içinde gönderilir.

F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun 
hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tara-
fından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten 
kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.
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G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna 
verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhur-
başkanı tarafından kullanılır.

H) Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası hükmü “Seçim kanun-
larında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile 
Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz.

(b). 21.01.2017 tarihli 6771 s. T.C. Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun İçeriği:

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan 
“beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında 
yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi 
“askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi

MADDE 77 – Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun 
sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama 
yapılır.”

MADDE 5 – 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
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“MADDE 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, 
kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun 
tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına 
karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun 
kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer mad-
delerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

MADDE 6 – 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır.

“MADDE 98 – Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, 
genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme 
ve denetleme yetkisini kullanır.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan ince-
lemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir 
konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hak-
kında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca 
yapılan soruşturmadan ibarettir.

Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere 
milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı 
olarak soru sormalarından ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme 
şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile 
düzenlenir.”

MADDE 7 – 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Adaylık ve Seçimi

MADDE 101 – Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğ-
renim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları 
arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
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Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa 
Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel 
seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 
beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği sona erer.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan 
aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, 
bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oyla-
maya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların 
çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi 
bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan aday-
lığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. 
İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum 
şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde 
Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu 
alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya 
kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla 
düzenlenir.”

MADDE 8 – 2709 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi 
Cumhurbaşkanına aittir.

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve 
Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet 
organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.
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Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.

Kanunları yayımlar.

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geri gönderir.

Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün 
veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı 
oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son 
verir.

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların 
atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenler.

Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, 
Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul 
eder.

Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde 
halkoyuna sunar.

Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Baş-
komutanlığını temsil eder.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını 
hafifletir veya kaldırır.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle 
dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkan-
lığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla 
düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı 
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kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda 
farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.

Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bun-
lara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.

Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlen-
memişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve 
atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

MADDE 9 – 2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

MADDE 105 – Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddia-
sıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en 
geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla 
soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi 
partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç 
katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı 
ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından 
soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 
iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede biti-
rilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, 
dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla 
Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde 
tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 
üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, 
seçim kararı alamaz.
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Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhur-
başkanının görevi sona erer.

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen 
suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

MADDE 10 – 2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“F. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına Vekâlet ve 
Bakanlar

MADDE 106 – Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha 
fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması 
halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçi-
lene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder 
ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya 
daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaş-
kanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa 
seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine 
kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı 
açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici 
olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cum-
hurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeter-
liliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve 
görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci 
maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya 
bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı 
sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görev-
leriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması 
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istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayı-
sının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi 
partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç 
katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı 
ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından 
soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 
iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede biti-
rilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtı-
lır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla 
Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde 
tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 
üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri 
iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, 
altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhur-
başkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan 
suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat 
yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle düzenlenir.”

MADDE 11 – 2709 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı Seçimlerinin 
Yenilenmesi

MADDE 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının 
beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 
birlikte yapılır.
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Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 
birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin 
yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha 
aday olabilir.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve 
Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşka-
nının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş 
yıldır.”

MADDE 12 – 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden 
çıkarılmıştır.

“III. Olağanüstü Hal Yönetimi

MADDE 119 – Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir duru-
mun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini 
içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, 
anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 
yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nede-
niyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli 
salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde 
yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere 
olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır 
ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; 
Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, 
uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defa-
sında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu 
dört aylık süre aranmaz.
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Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma 
yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak 
ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, 
hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla 
düzenlenir.

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı 
konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde 
belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede 
yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin topla-
namaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde 
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten 
kalkar.”

MADDE 13 – 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak 
savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara 
ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir.”

MADDE 14 – 2709 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin başlığı 
ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde 
metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde metninden 
çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere 
ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde 
çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci 
sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve 
savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı 
gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından 
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Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, 
üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk 
dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar 
arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin 
de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına 
yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
lerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik 
için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci 
oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci 
oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da 
aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki 
aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar 
arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci 
oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin 
sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte 
üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok 
oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 
otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul 
üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün içinde, 
yeni üyelerin seçimi yapılır.”

MADDE 15 – 2709 sayılı Kanunun 161 inci maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Bütçe ve Kesinhesap

MADDE 161 – Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri 
dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.

Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, 
uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve 
hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, 
bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.
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Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmiş-
beş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe 
Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği 
metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır.

Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici 
bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması 
durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın 
bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare 
bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında 
açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.

Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde 
ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.

Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın 
sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.

Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile 
carî ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen 
giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.

Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın 
sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bil-
dirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden 
başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar.

Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuç-
landırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların 
karara bağlandığı anlamına gelmez.

Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte 
görüşülür ve karara bağlanır.”

MADDE 16 – 2709 sayılı Kanunun;

A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 15 inci mad-
desinin birinci fıkrasında, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 
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19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “sıkıyönetim”; 88 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu ve”, ikinci 
fıkrasında yer alan “tasarı ve”; 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan “doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,”; 
125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek 
başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı dene-
timi dışındadır. Ancak,” ve altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,”; 
148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sıkıyönetim”, altıncı 
fıkrasında yer alan “Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ve 
“Yüksek”, yedinci fıkrasında yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı”; 
153 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı veya”; 154 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek”; 155 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları,” ve “tüzük tasarılarını incelemek,”, üçüncü fıkrasında 
yer alan “Yüksek” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

B) 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 78 inci maddesinin başlığı “D. 
Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler”; 117 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”; 118 
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı, Başbakan yardımcıları,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,” 
, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanından” ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava 
kuvvetleri komutanlarından”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı yardımcıları”, beşinci fıkrasında yer alan “Başbaka-
nın” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, altıncı fıkrasında yer 
alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 123 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun 
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesiyle”; 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “tüzüklerin” ibaresi 
“Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”; 127 nci maddesinin altıncı fıkra-
sında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”; 131 
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
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“tarafından”; 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başba-
kanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana”; 137 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi”; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun 
hükmünde kararnamelerin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararname-
lerinin”, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları”; 149 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on”; 150 nci maddesinde yer 
alan “kanun hükmündeki kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grup-
ları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve”; 151 inci 
maddesi ile 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanun 
hükmünde kararname” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 152 
nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinin”; 158 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, 
idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari”; 166 ncı maddesinin dördüncü 
fıkrasında yer alan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 167 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi 
“Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

C) 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “geri gönderilen 
kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “üye tamsayısının salt çoğun-
luğuyla” ve 117 nci maddesinin üçüncü fıkrasının başına “Cumhurbaş-
kanınca atanan” ibareleri eklenmiştir.

Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına “inceleme,” ibaresinden önce 
gelmek üzere “idari soruşturma,” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer 
alan “Silahlı Kuvvetler ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış; üçüncü 
fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirle-
nen nitelikteki kişiler arasından,” ibaresi “Başkan ve üyeleri,” şeklinde 
ve dördüncü fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

D) 146 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi 
“onbeş” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “bir üyeyi Askerî 
Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi ile dördüncü 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

388

fıkrasında yer alan “Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” 
ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

E) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 96 ncı maddesi-
nin ikinci fıkrası, 117 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 127 
nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 150 nci maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesi ile 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 ve 164 
üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – 2709 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21 – A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci 
Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 
3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam 
eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi 
milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla yapılan değişikliklerin gerek-
tirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler 
ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı 
ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkıncı günü takip 
eden iş günü görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komis-
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon 
on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin 
sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılır; bu 
oylamalarda üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday 
seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oyla-
mada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad 
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çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde 
seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, 
yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder ve 
bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalışır. Yeni üyeler, 
ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya 
aykırı olmayan hükümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler 
ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde 
adli yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Yargıtay üyeliğine, 
idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Danıştay üyeliğine 
Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim üyeleri ve avukatlar 
arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu 
şekilde yapılan seçim ve atamalarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz, 
seçilen ve atanan üye sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kadrolarına üye 
kadrosu ilave edilir.

D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa 
Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir sebeple 
görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder.

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde; Askerî 
Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından 
Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî hâkimler (yedek 
subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate alınarak;

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim 
veya savcı olarak atanabilirler.

b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, malî, sosyal hak 
ve yardımlar ile diğer hakları yönünden emsali adli veya idari yargıya 
mensup hâkim ve savcılar, bunların dışındaki hak ve yükümlülükler 
yönünden ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevzuat hüküm-
leri uygulanmaya devam edilmek suretiyle Millî Savunma Bakanlığınca 
mevcut sınıflarında, Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk 
hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bunlardan, emeklilik hakkını elde 
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edenlerden yaş haddinden önce bu görevlerden kendi istekleriyle ayrıla-
caklara ödenecek tazminata ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Kaldırılan askerî yargı mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; 
kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay veya 
Danıştaya, diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya 
idari yargı mercilerine dört ay içinde gönderilir.

F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun 
hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürür-
lükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte bulunan kanun 
hükmünde kararnameler hakkında 152 nci ve 153 üncü maddelerin 
uygulanmasına devam olunur.

G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna 
verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhur-
başkanı tarafından kullanılır.

H) Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel 
seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz.”

MADDE 18 – Bu Kanun ile Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapı-
lan değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının 
ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 
ve 125 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 127 nci maddenin 
son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137 nci maddelerinde yapılan 
değişiklikler ile 148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile 
altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair değişiklik, 
150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası, 161, 162, 163, 
164, 166 ve 167 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile geçici 21 inci 
maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının 
göreve başladığı tarihte,
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b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte 
yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,

c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında 
yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibare-
sinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna 
sunulması halinde tümüyle oylanır.

Bu kanun ile T.C. Anayasasının 71 maddesinde toplam 87 
madde değiştirilmiş, 27 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

d. 26 ncı Dönem 3 üncü Yasama Yılı Anayasa Değişikliği Faaliyeti:

(1). 26 ncı Dönem 3 üncü Yasama Yılı Anayasa Değişikliği Faaliyeti ile 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Kanun Maddeleri:

(a). 30.11.2017 tarihli 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun (RG: 12.12.2017/30268) (Bu kanun ile 3 kanun 
ve 2 KHK’da 13 değişiklik, 16 yürürlükten kaldırma olmak üzere toplam 29 
düzenleme yapılmış, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı-Merkez kadrosundan 
2 kadro iptal edilmiş, Merkez kadrosuna 225, taşra kadrosuna 490 olmak 
üzere toplam 715 kadro ihdas edilmiştir.):

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 
toplam 4 maddede değişiklik,

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 s. Devlet Memurları Kanunu, 926 
s. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 s. Hakimler 
ve Savcılar Kanunu, 2914 s. Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5434 s. T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet 
Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı 
ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 05.01.1961 tarihli 237 s. Taşıt Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,
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•	 26.4.1961 tarihli 298 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kütükleri Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 
6 maddenin tamamında 1 maddenin 10 fıkrasında toplam 16 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 13.12.1983 tarihli 190 s. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye ilişkin 3 maddede değişiklik, 2 kadro 
iptal edilmiş, 715 kadro ihdas edilmiştir,

(b). 13.3.2018 tarihli 7102 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (RG: 16.3.2018/30362) (Bu kanun ile 4 kanunda toplam 79 madde 
değiştirilmiş ve 7 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):

•	 26.4.1961 tarihli 298 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanuna ilişkin 56 maddede değişiklik, 2 
madde yürürlükten kaldırılmış,

•	 22.4.1983 tarihli 2820 s. Siyasi Partiler Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 10.6.1983 tarihli 2839 s. Milletvekili Seçim Kanununa ilişkin 
17 maddede değişiklik,

•	 18.01.1984 tarihli 2972 s. Mahalli İdareler ile Mahalle Muh-
tarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkında Kanuna ilişkin 5 
maddede değişiklik, 5 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

(c). 25.4.2018 tarihli 7140 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (RG: 25.4.2018/30402 (2. Mükerrer))(Bu kanun ile 4 kanunda toplam 
17 madde değiştirilmiş ve 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):

•	 26.4.1961 tarihli 298 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 1 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.6.1983 tarihli 2839 s. Milletvekili Seçimi Kanununa ilişkin 
6 maddede değişiklik,

•	 19.01.2012 tarihli 6271 s. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununa 
ilişkin 6 maddede değişiklik,
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•	 22.4.1983 tarihli 2820 s. Siyasi Partiler Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

(ç). 10.5.2018 tarihli 7142 s. 6771 s. Kanunla T.C. Anayasasında Yapılan 
Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu 
(RG: 18.5.2018/30425)

Bu kanun ile kanun metninde zikredilen 19 kanun ve diğer kanunlarda 
yapılacak değişiklikler ve yürürlükten kaldırma için Bakanlar Kuruluna 
birden fazla kanun hükmünde kararname yayımlama yetkisi verilmiştir.

(2). 30.11.2017 tarihli 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun (RG:12.12.2017/30268):

Özeti

Bu kanun ile Yüksek Seçim Kurulunun;

•	 Kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri açıklanmakta,

•	  Çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir

Kanun içeriğinde yer alan bölümler aşağıda sunulmuştur;

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç ve kapsam

Madde 2 – Tanımlar

İkinci Bölüm: Kurulun Bağımsızlığı, Oluşumu ve Görevleri

Madde 3 – Kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığı

Madde 4 – Kurulun oluşumu

Madde 5 – Karar verme usulü

Madde 6 – Kurulun görev ve yetkileri

Üçüncü Bölüm: Teşkilat ve Personel

Madde 7 – Teşkilat

Madde 8 – Başkan
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Madde 9 – Hizmet birimleri ve görevleri

Madde 10 – Personele ilişkin hükümler

Dördüncü Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 11 – Yönetim, denetim ve giderler

Madde 12 – Değişiklik yapılan ve yürürlükten kaldırılan hükümler 
ile atıflar

Geçiş Hükümleri:

GEÇİCİ MADDE 1

Madde 13 – Yürürlük

Madde 14 – Yürütme

İçeriği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Yüksek Seçim Kurulunun kuru-
luşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Bağımsızlığı, Oluşumu ve Görevleri
Kurulun Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

MADDE 3 – (1) Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini 
kullanırken bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi Kurula emir ve talimat veremez.

Kurulun Oluşumu

MADDE 4 – (1) Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin 
altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından 
gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilir.

(2) Üyelerin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

395

(3) Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye 
tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilir.

(4) Başkan ve Başkanvekili seçimi yapıldıktan sonra, Yargıtay ve 
Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye 
belirlenir. Başkan ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

(5) Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi 
için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılır ve üyelerin 
görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden 
itibaren hesaplanır. Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski 
üyeler görevlerine devam ederler. Her yenileme seçiminden sonra dör-
düncü fıkrada öngörülen usule göre yedek üyeler belirlenir.

(6) Başkan veya Başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmadan görev-
lerini bırakmaları hâlinde, bu görevler için seçim yapılır. Başkan veya 
Başkanvekilliğinden ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yerini alır.

(7) Başkan veya Başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmış olması 
durumunda önce üye seçimi yapılır. Seçilen yeni üyenin de katılımıyla 
Başkan veya Başkanvekili seçimi yapıldıktan sonra, bu seçimin sonucuna 
ve altıncı fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen esasa göre yeni üyenin 
yeri belirlenir.

(8) Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple üye-
liklerinin sona ermesi hâlinde, bu üyelerin yerine yeni üye seçimi yapılır.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralar uyarınca yeni seçilen üye, yerine seçil-
diği Başkan, Başkanvekili veya üyenin görev süresini tamamlar.

(10) Başkan ve Başkanvekili, görevleri süresince; üyeler ise ihtiyaç 
duyulması hâlinde Kurulca belirlenen süre zarfında kurumlarından izinli 
sayılırlar. Ancak kurumlarındaki aylık, ödenek ve her türlü zam ve taz-
minatlar ile diğer özlük haklarından aynen yararlanmaya devam ederler.

Karar Verme Usulü

MADDE 5 – (1) Kurul, kararlarını salt çoğunlukla verir. Oyların 
eşitliği hâlinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar 
verilmiş olur.
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(2) Kurulun prensip kararları on beş gün içerisinde Resmî Gazete’de 
yayımlanır; seçime ilişkin diğer kararları ise Kurulun resmî internet 
sitesinde yayımlanır.

Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 6 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde 
yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, 
seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuz-
lukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul 
etmek.

c) Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etmek ve seçilen 
Cumhurbaşkanı adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek.

ç) Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve 
denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

d) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin konular ile görev, yetki ve 
sorumluluk alanına giren hususlarda prensip kararları almak ve diğer 
düzenlemeleri yapmak.

e) Seçim sürecinde, seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş 
ve işlemlerinin anlatılması amacıyla radyo ve televizyonlarda zorunlu 
yayın kapsamında yayınlanmak üzere tanıtım programları hazırlamak 
veya hazırlatmak.

f ) Seçmen kütüğünün önemi ve düzenlenme yöntemleri ile seçmenlerin 
görev ve sorumlulukları hakkında tanıtım programlarıyla vatandaşları 
bilgilendirmek.

g) Engelli seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak her türlü 
tedbiri almak.

ğ) Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak ted-
birleri almak.

h) Görev alanıyla ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan 
kuruluşlarla iş birliği yapmak.
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ı) Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat ve Personel
Teşkilat

MADDE 7 – (1) Kurul teşkilatı, merkez ve taşra birimlerinden oluşur.

(2) Merkez teşkilatı; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünden oluşur.

(3) Taşra teşkilatı; ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim 
müdürlüklerinden oluşur. Kurul, gerekli görülen illerde, il seçim kuruluna 
bağlı seçim müdürlüğü kurabilir.

Başkan

MADDE 8 – (1) Başkan, Kurulun genel yönetim ve temsilinden 
sorumludur. Bu sorumluluk; Kurul çalışmalarının düzenlenmesi, yürü-
tülmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna duyurulması 
görev ve yetkilerini kapsar.

(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurulun toplantı gündemini belirlemek ve Kurul toplantılarına 
başkanlık etmek.

b) Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlamak.

c) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanları ile diğer 
personeli atamak.

ç) Kurulun görev alanına giren konularda yapılacak düzenlemelerin 
hazırlanması amacıyla gerektiğinde komisyon kurulmasını Kurula teklif 
etmek.

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(3) Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline 
devredebilir.

(4) Başkana, yokluğunda Başkanvekili, onun da yokluğunda en yaşlı 
üye vekâlet eder.
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Hizmet Birimleri ve Görevleri

MADDE 9 – (1) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün görevleri 
şunlardır:

a) Seçmen kütüğünü oluşturmak ve güncellemek.

b) Seçmen kütüğünün oluşturulması ve güncel tutulması için ihtiyaç 
duyulan bilgi ve belgeleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarından temin 
etmek.

c) Seçmenleri eksiksiz belirlemek ve mükerrer seçmen kaydını önlemek.

ç) Seçmenin kolay, doğru ve hızlı oy vermesini sağlamak.

d) Mükerrer oy kullanan seçmenleri tespit etmek.

e) Seçimin çabuk sonuçlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

f ) Kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek.

g) Kurulun bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

ğ) Kurulun bilişim sisteminin işletimi ve bakımını yapmak veya 
yaptırmak, teknolojik yenilikler doğrultusunda geliştirilmesine yönelik 
politika ve ilkeleri belirlemek.

h) Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gerekli önlemleri almak.

ı) Kurulca belirlenecek ilkeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yıllık 
programları hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak.

i) Kurulca belirlenen ilke ve yöntemler çerçevesinde belirli aralıklarla 
seçmen kütüğünü denetlemek.

j) Seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve işlemlerinin 
anlatılması amacıyla tanıtım programları hazırlamak veya hazırlatmak.

k) Seçime yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

l) Kurulca onaylanan programa uygun olarak, üç aylık raporlarla 
çalışmalarını Kurula sunmak.

m) Kanunlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görev-
leri yerine getirmek.

(2) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
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a) Yurt içi ve yurt dışı seçim iş ve işlemlerine ilişkin hazırlıkları yapmak 
ve seçim çalışmalarını yürütmek.

b) Kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek.

c) Kurulun yazışmalarını yapmak.

ç) Seçim araç ve gereçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürüt-
mek; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri 
hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

e) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde 
yürütmek.

f ) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

g) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

ğ) Kanunlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yerine getirmek.

(3) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Personelin atama, nakil, performans, terfi, disiplin, emeklilik ve 
benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

b) Personelin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

c) Kurulun personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları siste-
minin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda 
çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

ç) Kanunlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yerine getirmek.

(4) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanun ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 
inci maddesinde ve diğer mevzuatla mali hizmetleri yürüten birimlere 
verilen görevleri yapmak.
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b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personele İlişkin Hükümler

MADDE 10 – (1) Kurul personeli, bu Kanunda yer alan hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabidir. Kurulda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) 
fıkrası uyarınca sözleşmeli ve seçimlerle ilgili hizmetleri yürütmek üzere 
aynı maddenin (C) fıkrası uyarınca geçici personel çalıştırılabilir.

(2) Kurul merkez teşkilatında, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi 
çerçevesinde seçim uzmanı ve seçim uzman yardımcısı istihdam edilebilir.

(3) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, Kurul personeli 
arasında yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 
Başkan tarafından atanır.

(4) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılığına atanacaklarda, 
hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alan-
larında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği 
kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.

(5) Kurul kadrolarına ilk defa atanacak diğer personel Kamu Personel 
Seçme Sınavında, yönetmelikte belirlenen puan türünde asgari puanı 
almış olanlar arasından, yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav 
sonucuna göre Başkan tarafından atanır. Sınava, ilan edilecek kadro 
sayısının beş katına kadar aday çağrılır.

(6) Kurulda görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personel, Başkanın 
teklifi üzerine, yılı merkezî yönetim bütçe kanunundaki atama izni sını-
rına tabi olmaksızın mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca, 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilir.

(7) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, nüfusa kayıtlı olduk-
ları ilçelerde görev yapamazlar; geçici görevde geçen süreler de dâhil aynı 
yerde altı yıldan fazla çalışamazlar. Ancak bu süreyi dolduranlar, ihtiyaç 
duyulması hâlinde Başkanın kararıyla en fazla bir yıl daha aynı yerde 
çalışabilirler.

(8) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarının görev süreleri 
bölge esasına göre belirlenir. Bölgeler ile bu bölgelerde geçirilecek süreler, 
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coğrafi şartlar ile sosyal ve ekonomik imkânlar dikkate alınarak Kurulca 
belirlenir.

(9) İlçe seçim kurulu başkanı, ihtiyaç duyulması hâlinde seçim müdür-
lüğünde görevli personelin, o yerdeki adalet hizmetlerinde kadrolarına 
uygun görevlerde geçici olarak çalıştırılmasına müsaade edebilir.

(10) Seçim kurulu başkanları kendilerine bağlı seçim müdürü ve 
diğer personelin disiplin amiridir. Kurul merkezinde, tüm personel için 
disiplin kurulu oluşturulur.

(11) Başkan ile il ve ilçe seçim kurulu başkanları, Kurulun belirleyeceği 
ilkeler çerçevesinde; hâkimler, Cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, 
asker kişiler, kolluk amir ve memurları hariç kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve iktisadi devlet teşekküllerindeki bütün 
memur, işçi ve hizmetlileri seçim iş ve işlemlerinde görevlendirebilir, 
bunlar dışında da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir.

(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Kurul tarafından 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetim, Denetim ve Giderler

MADDE 11 – (1) İl ve ilçe seçim müdürlükleri, seçim kurulu baş-
kanlarınca bu Kanun ile 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri 
çerçevesinde yönetilir.

(2) Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanlarınca yılda en az bir defa 
denetlenir. Bu denetim, geçen bir yıllık işlemlere şamil olmak üzere her 
yıl ocak ayı içinde yapılır. Denetim sonucunda düzenlenecek raporların 
bir örneği seçim müdürlüklerinde saklanır, bir örneği de en geç o ayın 
sonuna kadar Kurul Başkanlığına gönderilir.

(3) Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanları tarafından ve seçim iş 
ve işlemleri dışında Kurulun görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca 
çıkarılan yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre adalet müfettişleri 
vasıtasıyla denetlenir.
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(4) Kurul merkez ve taşra teşkilatının giderleri ile her türlü seçim 
giderleri, 298 sayılı Kanunun 181 inci maddesi uyarınca karşılanır.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut Başkan ve Başkanvekili ile üyeler 
kalan görev sürelerini tamamlar. 2016 yılında yapılan yenileme seçimiyle 
seçilen üyelerin yerine, 2022 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılır.

(2) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve düzenleyici 
işlemler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, 
10 uncu madde uyarınca çıkarılması öngörülen atama ve nakile ilişkin 
yönetmelik ise en geç iki ay içinde çıkarılır. Yeni yönetmelik ve düzen-
leyici işlemler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenleyici işlemlerin 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(3) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve bilgi 
işlem merkezi müdürü kadrolarında bulunanların görevi bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu tarihten itibaren en geç on beş 
gün içinde, görevleri sona eren personel arasından mevcut veya ihdas 
edilen kadrolara Başkan tarafından atama yapılabilir. Ataması yapılmayan 
personel aynı süre içinde Başkan tarafından Devlet Personel Başkanlı-
ğına bildirilir. Bu personel Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 
tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 
22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen usul 
ve esaslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir 
ve altıncı fıkrada belirtilen üç yıllık süre bildirim tarihinden itibaren 
başlar. Personel, nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar Kurul 
bünyesinde çalışmaya devam eder ve bu kişilerin her türlü sosyal ve mali 
hakları Kurul tarafından ödenmeye devam olunur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca nakledilen personele ilişkin kadrolar, Devlet 
Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri 
tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka 
bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. İhdas edilmiş 
sayılan memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan 
personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş 
gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
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(5) Kurulun teşkilat yapısı bu Kanun esaslarına göre yeniden düzen-
leninceye kadar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut olan 
kadroların kullanımına devam olunur. Bu Kanuna göre yeniden düzen-
leme ve atamalar yapılıncaya kadar teşkilatın değişen veya yeniden 
kurulan birimlerine verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta 
olan birimler tarafından yerine getirilir.

(6) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılığı kadrolarına 10 uncu 
madde hükümlerine göre öncelikle görevde yükselme suretiyle atama 
yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara 
beş yıl süreyle, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlara 
ek olarak 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki şartları taşıyan 
ve imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, 
yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Başkan tarafından atama yapıla-
bilir. Ancak bir takvim yılı içinde bu fıkra uyarınca açıktan yapılacak 
atamalar, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılan atamaların 
üç katını geçemez.

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte seçim müdürü kadrosunda 
bulunanlar, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenim 
şartı aranmaksızın görevlerine devam ederler.

(8) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları 
ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları yerde altı yıldan 
fazla görev yapmış seçim müdürleri, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 10 uncu madde hükümlerine uygun 
olarak bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar.

(9) Kurulun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve 
sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk beş yaşını 
doldurmamış personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılacak 
ilk seçim uzman yardımcılığı sınavına diğer şartları taşımaları kaydıyla 
girebilir.

(10) Yüksek Seçim Kuruluna ait kadrolara, bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten itibaren üç yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
nin ek 7 nci maddesi ile yılı merkezî yönetim bütçe kanunundaki atama 
sınırlamalarına tabi olmaksızın atama yapılabilir.
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Bu kanun ile 3 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede top-
lam 13 madde değiştirilmiş, 16 madde yürürlükten kaldırılmış-

tır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı-Merkez kadrosundan  
2 kadro iptal edilmiş, Merkez kadrosuna 225, taşra kadrosuna 

490 olmak üzere toplam 715 kadro ihdas edilmiştir.

(3). 13.3.2018 tarihli 7102 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (RG: 16.3.2018/30362):

Özeti

Bu kanun ile;

•	 Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması 
ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla gerektiğinde farklı 
sandık bölgelerine kaydedilebilmelerine imkân tanınmakta,

•	 Yüksek Seçim Kuruluna, seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen 
sayısını belirleme, seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla, vali 
veya il seçim kurulu başkanının talebi üzerine sandıkların taşın-
masına, seçim veya sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar 
verebilme yetkisi verilmekte,

•	 Sandık kurulu başkanlarının sandığın kurulacağı seçim bölgesin-
deki kamu görevlileri arasından seçilmesi hüküm altına alınmakta,

•	 Kolluk kuvvetlerinin sandık çevresine seçmenlerin ihbarı üzerine 
de gelebilmesi imkanı tanınmakta,

•	 Sandık kurulu mührü bulunmayan zarf ve birleşik oy pusulala-
rının; filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunması 
halinde geçersiz sayılmaması yasalaşmakta,

•	 Seçimlerde sayım döküm cetvelinde siyasi parti ve bağımsız aday-
lara ayrılan sütunlardan sonra ittifakın ortak oyları için de sütun 
ayrılması usulü getirilmekte,

•	 “EVET” mührünün; bir siyasi partiye ayrılan alana veya hem bir 
siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne ya da 
ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan 
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alana basılması durumunda da bu oy pusulalarının geçerli kabul 
edilmesi belirtilmekte,

•	 “Sandık çevresi” ibaresi yerine “sandığın konulduğu bina veya 
yapıda” ibaresi getirilmekte,

•	 Sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı ortak 
oyların sayısı ayrı ayrı gösterilmekte,

•	 Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme 
kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılmakta,

•	 Siyasi partilere ittifak yaparak seçime katılabilme imkânı 
tanınmakta,

•	 İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının 
%10’u geçmesi hâlinde, bu siyasi partilerin her birinin seçim 
barajını geçmiş sayılması yasalaşmakta,

•	 Mahalli idare organlarına seçilebilmek için “askerlikle ilişiği 
olmama” koşulu getirilmekte,

•	 Seçilme yaşı on sekize düşürülmektedir.

İçeriği

MADDE 3 – 26.04.1961 tarihli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm-
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sandık Kurulu Başkanının Belirlenmesi

MADDE 22 – İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, 
mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak sure-
tiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu 
başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu 
başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit 
eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu 
başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri 
arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en 
yaşlı üye kurula başkanlık eder.
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MADDE 5 – 298 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “boyu 25, eni 1 santimetre ebatlarında” ibaresi madde metnin-
den çıkarılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve dördüncü fıkrasında yer alan “sandıkları ve kabinlerinin” ibaresi 
“sandıklarının” şeklinde değiştirilmiştir.

Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusu-
laları aynı zarfa konulur. Seçimlerde kullanılacak oy verme kabinleri, 
oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılır. Kabinlerin ölçü ve 
standartları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

MADDE 9 – 298 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen 
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe 
seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa 
dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşı-
lamayan zarflar geçerli sayılır.

MADDE 15 – 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununa 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A 
maddesi eklenmiştir.

Seçim İttifakı

MADDE 12/A – Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, 
ittifak yaparak seçime katılabilir. İttifak yapan siyasi partiler, kendi 
aday listelerini verir.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, seçimin 
başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanların 
imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim 
eder. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün 
öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilir.

İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak 
unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alır.

Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 
üç gün öncesine kadar, Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmak 
suretiyle ittifaktan vazgeçebilir. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulunca 
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aynı ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere derhal bildirilir. Vaz-
geçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam eder. İttifaktan 
vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar, ittifak 
içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilir veya 
ittifaktan vazgeçebilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına 
ilişkin diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

Bu kanun ile 4 kanunda toplam 79 madde değiştirilmiş ve  
7 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(4). 25.04.2018 tarihli 7140 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun (RG: 25.4.2018/30402 (2.Mükerrer)):

Özeti

Bu kanun ile; 6771 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişiklik-
leri kapsamında seçim mevzuatında uyum düzenlemeleri yapılması 
amaçlanmaktadır.

21.01.2017 tarihli 6771 sayılı T.C. Anayasasında Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun, 11.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de halk oylamasına 
sunulmak üzere yayımlanmış ve 16.04.2017 tarihinde yapılan halk 
oylaması ile kabul edilerek kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tara-
fından 27.04.2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması 
sonucu yürürlüğe girmiştir.

Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni hükümet sistemine bağlı olarak 
Anayasanın Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin hükümlerinde 
önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda;

•	 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin beş yılda bir aynı 
gün yapılması,

•	 Cumhurbaşkanı veya TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine 
karar verilmesi halinde, her iki seçimin de aynı gün yapılması,

•	 Bir kişinin en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilmesi, ancak 
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM tarafından 
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seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaş-
kanının bir defaya mahsus olmak üzere yeniden aday olabilmesi,

•	 Cumhurbaşkanlığına siyasi parti gruplarının, en az yüz bin seçmen 
ve son TBMM seçiminde tek başına veya birlikte geçerli oyların 
yüzde beşini almış olan siyasi partilerin aday gösterebilmesi, mil-
letvekili sayısının 600’e çıkarılarak, milletvekili seçilme yaşının 
18’e indirilmesi hükme bağlanmıştır.

Kanunla Anayasada seçimler konusunda yapılan söz konusu deği-
şikliklere uyum amacıyla 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu, 
2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Ancak kanunun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerine ilişkin 
hükümlerinin birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi 
takviminin başladığı tarihte, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine ilişkin 
hükümlerinin ise bu seçim sonucunda seçilen Cumhurbaşkanının göreve 
başladığı tarihte yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.

İçeriği

MADDE 1 – 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm-
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/C maddesinin birinci 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yedinci” ibaresi “üçüncü” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 
ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Siyasi partiler yurt dışında her oy verme günü için ayrı sandık kurulu 
üyesi bildirebilir.”

MADDE 2 – 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bir kimse Cumhurbaşkanlığına ve milletvekilliğine aynı anda aday 
olamaz ve aday gösterilemez.”

MADDE 3 – 19/1/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi 
Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 3 – (1) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

(2) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak 
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin 
yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha 
aday olabilir.

(3) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev süre-
lerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev 
süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. 
Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin 
ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

(4) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırk-
sekiz saat içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın 
verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü 
Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte 
yapılır.

(5) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıl veya daha az süre 
kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden 
sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi genel seçimiyle birlikte yapılır.

(6) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıldan fazla süre 
kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden 
sonra gelen kırkbeş gün içindeki son Pazar günü yapılır. Bu şekilde 
seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine 
kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı 
açısından bu süre dönemden sayılmaz.

(7) Yukarıdaki fıkralarda öngörülen süreler içinde seçimin tamam-
lanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, seçim takvimi resen 
belirlenir ve ilân edilir.”

MADDE 4 – 6271 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
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“MADDE 4 – (1) Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt 
çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğun-
luk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama 
yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday 
katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

(2) İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin her-
hangi bir nedenle seçime katılmaması hâlinde; ikinci oylama, boşalan 
adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. 
Ancak ikame, geçici sonuçların ilânını takip eden gün saat 17.00’ye 
kadar yapılabilir.

(3) Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum 
şeklinde yapılır. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhur-
başkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu 
alamaması hâlinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilânından sonra 
gelen kırkbeşinci günü takip eden ilk Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı 
seçimi yapılır.

(4) Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yeni-
lenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hâllerinde, 
yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi 
devam eder.

(5) Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği sona erer.”

MADDE 5 – 6271 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Cumhurbaşkanlığına;

a) Siyasi parti grupları,

b) En son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların 
tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler,

c) En az yüzbin seçmen aday gösterebilir.

(2) Aday gösterilmek, kişinin yazılı muvafakatine bağlıdır.

(3) Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde 
yeni aday gösterilemez.”
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MADDE 6 – 6271 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Siyasi Partilerce Aday Gösterilme

MADDE 8 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulu-
nan siyasi partiler grup kararıyla, diğer siyasi partiler ise tüzüklerinde 
gösterilen yetkili organlarının kararıyla Cumhurbaşkanlığına aday 
gösterebilirler.

(2) Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen süre içinde, adayların 
isimleri, muvafakat belgeleri ve gerekli diğer belgelerle birlikte Yüksek 
Seçim Kuruluna başvurularak aday gösterilmiş olur. Her siyasi parti 
veya parti grubu ancak bir aday için başvuruda bulunabilir. Bir kişiyi 
birden fazla siyasi parti grubu veya siyasi parti aday gösterebilir.

(3) Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi hâlinde, 
Yüksek Seçim Kurulunca, ilgili siyasi partilere eksikliklerin giderilmesi 
için beş günlük süre verilir.

(4) Eksiklikleri, verilen süre içinde gidermeyen siyasi partiler, aday 
göstermekten vazgeçmiş sayılır.”

MADDE 7 – 6271 sayılı Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

Seçmenler Tarafından Aday Gösterilme

MADDE 8/A – (1) Cumhurbaşkanlığına en az yüzbin seçmenin 
yazılı teklifiyle aday gösterilebilir.

(2) Seçmenlerce aday gösterilmek isteyen kişi;

a) Kimlik ve açık adres bilgilerini ihtiva eden başvuru dilekçesi ve 
seçilme yeterliğine ilişkin belgelerle,

b) En yüksek derecedeki Devlet memuruna mâli haklar kapsamında 
yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katının 
ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla Yüksek 
Seçim Kuruluna bizzat başvurur.

(3) Yüksek Seçim Kurulu, başvuru dilekçesi ve eklerini iki gün içinde 
inceler. İnceleme sonucunda:
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a) Başvuranın, seçilme yeterliğinin bulunmadığının tespit edilmesi 
hâlinde, başvuru reddedilir. Başvuran bu kararın bildirilmesinden iti-
baren iki gün içinde dilekçeyle yeniden inceleme talebinde bulunabilir. 
Yüksek Seçim Kurulu, bu talebi üç gün içinde karara bağlar.

b) Bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması hâlinde, eksikliklerin tamam-
lanması için iki gün süre verilir. Bu süre içinde eksiklikler tamamlan-
madığı takdirde başvuru reddedilir.

(4) Yüksek Seçim Kurulu, başvurusu kabul edilen kişileri ilân eder. 
Seçmenler, ancak bu ilânda belirtilen kişilerden sadece biri için bir kez 
teklifte bulunabilirler.

(5) Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna 
bizzat başvururlar. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha 
önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilân edilen 
listedeki kişiler arasından tercih yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva 
eden form imzalatılır ve elektronik ortamda da kaydedilir. Başvuran 
seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilir. Aday gösterme 
formları, elektronik ortamda Yüksek Seçim Kuruluna iletilir ve fiziki 
olarak ilçe seçim kurullarında saklanır. Aday gösterilmek isteyen kişinin 
talebi hâlinde, hakkında aday teklifinde bulunanlara ilişkin formlar 
ve diğer bilgiler kendisine verilir. İtiraza ilişkin hususlar Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Belirlenen süre içinde yüzbin seçmen tarafından teklif edilen 
kişiler, geçici aday listesinde gösterilir.

(7) Yüzbin seçmen tarafından aday teklifinde bulunulması veya ölüm 
hâllerinde maliye veznesine emaneten yatırılan tutar, seçimden sonra 
talep üzerine ilgiliye iade edilir. Diğer hâllerde bu tutar, Hazineye gelir 
kaydedilir.

(8) Aday teklifine ilişkin işlemler için ilçe seçim kurullarında yeteri 
kadar personel görevlendirilir ve gerekli tedbirler alınır.

(9) Aday teklifine ilişkin başvuru ve formların şekli ile yurt dışı seç-
men kütüğüne kayıtlı seçmenlerin aday göstermeleri dâhil bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir.”
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MADDE 8 – (1) 298 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkra-
sında yer alan “yurt dışında sandık kurulmasına karar verilen temsilcilik-
lerin görev çevreleri gözetilerek ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış 
ve aynı Kanunun 182 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.

“Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında görev yapanlara dört katına kadar 
gündelik ödenmesine karar verebilir.”

(2) 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olarak;” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “Cumhurbaşkanı,” ibaresi eklenmiştir.

(3) 2839 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “550’dir” ibaresi 
“600’dür” şeklinde,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört yılda bir” ibaresi 
“beş yılda bir Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte aynı gün” şeklinde, 
ikinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “beş” şeklinde ve “doksan” ibaresi 
“altmış” şeklinde,

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi 
“Onsekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Kanunun;

a) 2 nci maddesi, 3 üncü maddesiyle değiştirilen 6271 sayılı Kanu-
nun 3 üncü maddesinin birinci ve yedinci fıkraları, 4 üncü maddesiyle 
değiştirilen 6271 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkraları, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri, 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 2839 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında değişiklik yapan 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 
(b) bendi hükmü, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin takvimin başladığı tarihte,

b) 3 üncü maddesiyle değiştirilen 6271 sayılı Kanunun 3 üncü mad-
desinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 4 üncü 
maddesiyle değiştirilen 6271 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dör-
düncü fıkrası ve 2839 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 
değişiklik yapan 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü, 
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birlikte yapılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu kanun ile 4 kanunda toplam 17 madde değiştirilmiş ve  
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) 10.05.2018 tarihli 7142 s. 6771 s. Kanunla T.C. Anayasasında Yapılan 
Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki 
Kanunu (RG: 18.5.2018/30425):

Özeti

Bu kanun ile; Bakanlar Kuruluna, 6771 sayılı Kanun ile Anayasa’da 
yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çeşitli kanun ve kanun hük-
münde kararnamelerde değişiklik yapılması hususunda düzenlemelerde 
bulunmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanı’nın yemin ederek göreve başladığı 
tarihe kadar geçerli olacak şekilde kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi verilmesi amaçlanmaktadır.

Anayasada gerçekleştirilen yeni hükümet sistemine geçiş için yapılan 
değişiklikler ilgili kanunlarda bazı düzenlemelerin yapılmasını gerekli 
hale getirmiştir.

TBMM Genel Kurulunun 20.4.2018 tarihli ve 1183 sayılı kararıyla 
03.11.2019 tarihinde yapılması planlanan 27nci Yasama Dönemi mil-
letvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin tarihi 24.6.2018 
olarak değiştirilmiştir.

Bu nedenle kanuni düzenlemelerin bir an önce yapılması için Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle düzenleme yapılması yoluna gidilmiştir. Anı-
lan kararnameler ile yeni hükümet sisteminde uygulanması kalmayacak 
olan tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başbakanlık, kanun tasarısı gibi 
bazı ibarelerin kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden çıkarılması 
sağlanmıştır.

Bu kanun ile Bakanlar Kuruluna TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe 
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kadar geçerli olacak şekilde Kanun Hükmünde Kararname çıkarma 
yetkisi verilmesi amaçlanmıştır.

Kanun içeriğinde aşağıda sunulan bölümler yer almaktadır;

•	 Madde 1 – Amaç ve kapsam

•	 Madde 2 – İlkeler ve yetki süresi

•	 Madde 3 – Yürürlük

•	 Madde 4 – Yürütme

İçeriği

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
yapılan değişikliklere uyum sağlamak üzere;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkile-
rinin düzenlenmesi,

b) Kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan tüzük, 
Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, 
Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başba-
kan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun 
tasarısı gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması veya 
bu çerçevede kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan 
ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi,

c) Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin 
yeniden belirlenmesi,

ç) Uygulama imkânı kalmayan kanun ve kanun hükmünde kararna-
melerin yürürlükten kaldırılması,

d) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan bakanlıkla-
rın, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, 
yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının 
kurulması ve üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine 
son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması; 
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Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin hususlara dair hükümlerin 
düzenlenmesi ile bu bent kapsamındaki ilgili hükümlerin değiştirilmesi 
veya yürürlükten kaldırılması için çeşitli kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerde değişiklik yapılması hususunda düzenlemelerde bulun-
mak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi vermektir.

(2) Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler;

a) 23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin 
Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun,

b) 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu,

c) 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

ç) 10/4/1967 tarihli ve 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun,

d) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda 
Atama Usulüne İlişkin Kanun,

e) 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

f ) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname,

g) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak 
Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun,

ğ) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esas-
ları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,

h) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun,
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ı) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

i) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun,

j) 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

k) 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun,

l) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun,

m) 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun,

n) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât 
ve Görevleri Hakkında Kanun,

o) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtı 
Kanunu,

ö) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu 
maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin hükümlerinde 
yapılacak değişiklik, yürürlükten kaldırma ve yeni düzenlemeleri kapsar.

İlkeler ve Yetki Süresi

MADDE 2 – (1) Bakanlar Kurulu bu Kanuna göre verilen yetkiyi kul-
lanırken; yürürlükteki kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin ilgili 
hükümlerinin 6771 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
yapılan değişikliklerle uyumlu hale getirilmesini, kamu hizmetlerinin 
verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile hizmetin özelliği ve 
gereklerine uygun düzenlemeler yapılmasını, atama ve görevde yüksel-
mede kariyer ve liyakat esasları ile nitelikli personel istihdamının esas 
alınmasını, kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanma-
sını, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini 
ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini göz önünde bulundurur.
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(2) Bakanlar Kuruluna verilen yetki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı 
tarihe kadar geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla 
kanun hükmünde kararname çıkarabilir.

Bu yetki kanunu ile çıkarılan kanun hükmünde kararnameler şunlardır;

•	 Kabul tarihi: 02.7.2018 – 703 nolu Anayasada Yapılan Deği-
şikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname

•	 Kabul tarihi: 14.6.2018 – 699 nolu Cumhurbaşkanı Seçimi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname

•	 Kabul tarihi: 02.7.2018 – 698 nolu 477 sayılı Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname

•	 Kabul tarihi: 02.7.2018-700 nolu Anayasada Yapılan Değişik-
liklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

•	 Kabul tarihi: 02.7.2018 – 702 nolu Nükleer Düzenleme Kuru-
munun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Bu kanun ile kanunda zikredilen 19 kanun ve diğer kanunlarda 
yapılacak değişiklik ve yürürlükten kaldırma için 5 kanun hük-
münde kararname yayımlanması için Bakanlar Kuruluna yetki 

verilmiştir.
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(6) TBMM Kararları:

(a). 20.4.2018 tarihli 1183 s. TBMM Genel Seçimlerinin Yenilenmesine Dair 
Karar (RG: 20.4.2018/30397 Mükerrer):

TBMM genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 
Pazar günü yapılmasına TBMM Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 
89 uncu birleşiminde karar verilmiştir.

(b) 16.05.2018 tarihli 1187 s. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile 
Girmesine İlişkin Karar (RG:20.5.2018/30426):

17 Mayıs 2018 tarihinden başlayarak 24 Haziran 2018 milletvekili 
genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip 
eden üçüncü gün saat 14.00’de toplanmak üzere TBMM Genel Kuru-
lunun 16.05.2018 tarihli 100 üncü birleşiminde karar verildi.

e. 27 nci Dönem 1 inci Yasama Yılı Anayasa Değişikliği Faaliyeti:

(1). 27 nci Dönem 1 inci Yasama Yılı Anayasa Değişikliği Faaliyeti ile 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Kanun Maddeleri:

(a). 02.7.2018 tarihli 698 s. 477 s. Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Yetki kanunu: 
10.05.2018/7142, R.G.:04.07.2018/30468) ( Bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile 71 kanunda toplam 170 madde değiştirilmiş ve 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.):

•	 12.4.1924 tarihli 477 s. Memleketlerinde Türk Tebaasından 
Kavanin ve Tedabiri İstisnaiyei Harbiyeyi Refetmiş Olan Dev-
letlerin Türkiye’deki Tebaasına Mevzu Tedabirin De Refine Dair 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 14.4.1341 tarihli 618 s. Limanlar Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 14.5.1928 tarihli 1262 s. İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanu-
nuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 08.4.1929 tarihli 1416 s. Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 22.5.1930 tarihli 1632 s. Askeri Ceza Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 14.6.1930 tarihli 1721 s. Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 1 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 22.7.1931 tarihli 1868 s. İkamet Mukavelenamesi Aktedilme-
yen Devletlerle Yapılacak Muvakkat Mukavelename Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 09.6.1932 tarihli 2004 s. İcra ve İflas Kanununa ilişkin 5 maddede 
değişiklik,

•	 22.12.1934 tarihli 2644 s.Tapu Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 11.6.1936 tarihli 3039 s. Çeltik Ekimi Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 19.4.1937 tarihli 3153 s. Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi 
ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna ilişkin 7 
maddede değişiklik,

•	 17.12.1937 tarihli 3284 s. Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıka-
rılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 29.6.1938 tarihli 3533 s. Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle 
İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Dev-
lete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler 
Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 26.01.1939 tarihli 3573 s. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 
Aşılattırılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 16.6.1939 tarihli 3645 s.İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine 
Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 10.7.1940 tarihli 3894 s. Denizde Zabt ve Müsadere Kanununa 
ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•	 08.6.1942 tarihli 4250 s. İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 14.01.1943 tarihli 4373 s. Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı 
Korunma Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.4.1944 tarihli 4541 s. Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar 
ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanuna ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 09.7.1945 tarihli 4785 s. Orman Kanununa Bazı Hükümler 
Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 04.7.1956 tarihli 6772 s. Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde 
Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 s. Kanunla 6212 
s. Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 09.7.1956 tarihli 6777 s. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 
Aşılattırılması Hakkındaki 3573 s. Kanunun Sakız ve Nevileriyle 
Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 17.4.1957 tarihli 6948 s. Sanayi Sicili Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 15.5.1959 tarihli 7269 s. Umumi Hayata Müessir Afetler Dola-
yısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna 
ilişkin 10 maddede değişiklik,

•	 04.01.1960 tarihli 7402 s. Sıtmanın İmhası Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 09.5.1960 tarihli 7478 s. Köy İçme Suları Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 27.6.1963 tarihli 261 s. İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle 
İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 20.4.1967 tarihli 854 s. Deniz İş Kanununa ilişkin 7 maddede 
değişiklik,
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•	 03.7.1968 tarihli 1053 s. Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerle-
rine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 22.3.1971 tarihli 1380 s. Su Ürünleri Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 07.9.1971 tarihli 1480 s. Afet Bölgelerinde Çalıştırılacak Perso-
nele Yapılacak Ödemeler Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede 
değişiklik,

•	 20.6.1977 tarihli 2090 s. Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçi-
lere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 29.5.1979 tarihli 2238 s. Organ ve Doku Alınması, Saklan-
ması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 03.11.1980 tarihli 2330 s. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 06.11.1981 tarihli 2549 s. Devlet Mezarlığı Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 20.5.1982 tarihli 2674 s. Karasuları Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 14.10.1983 tarihli 2923 s. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile 
Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 24.10.1983 tarihli 2933 s. Madalya ve Nişanlar Kanununa ilişkin 
19 maddede değişiklik,

•	 22.11.1984 tarihli 3083 s. Sulama Alanlarında Arazi Düzen-
lenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa ilişkin 14 maddede 
değişiklik,

•	 26.3.1987 tarihli 3335 s. Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin 
Kurulması Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 28.5.1988 tarihli 3465 s. Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki 
Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı 
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ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 11.01.1989 tarihli 3516 s. Ölçüler ve Ayar Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 15.6.1989 tarihli 3580 s. Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren 
Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci 
Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 
1 maddesinde değişiklik,

•	 08.5.1991 tarihli 3717 s. Adli Personel ile Devlet Davalarını 
Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 s. Harçlar 
Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 25.6.1992 tarihli 3824 s. Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanuna (213 s. Vergi Usul Kanunu, 193 s. 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 s. Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 
s. Harçlar Kanunu ile 474 s. Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinde Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kurumlar Vergileri Üze-
rinden Ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hasılatı 
ile Fon Payı Hasılatının Dağılımı; 26.1.1967 tarihli ve 827 s. 
Kanun ile 31.10.1990 tarihli ve 3675 s. Kanunun, 31.12.1960 
tarihli ve 193 s., 2.2.1981 tarihli ve 2380 s., 7.11.1985 tarihli ve 
3238 s., 29.5.1986 tarihli ve 3294 s. Kanunların Bazı Hüküm-
lerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun) ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 23.7.1995 tarihli 4122 s. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Seferberlik Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 16.12.1999 tarihli 4490 s. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu 
ile 491 s. Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 27.01.2000 tarihli 4505 s. Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hak-
kında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,
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•	 12.4.2001 tarihli 4645 s. Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, 
Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum 
ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 20.6.2001 tarihli 4684 s. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 26.6.2001 tarihli 4691 s. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanu-
nuna ilişkin 7 maddede değişiklik,

•	 29.6.2001 tarihli 4703 s. Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 03.01.2002 tarihli 4733 s. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol 
Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 08.01.2002 tarihli 4736 s. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Üret-
tikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 01.7.2003 tarihli 4915 s. Kara Avcılığı Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 10.7.2003 tarihli 4925 s. Karayolu Taşıma Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 30.7.2003 tarihli 4962 s. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 14.7.2004 tarihli 5225 s. Kültür Yatırımları ve Girişimlerini 
Teşvik Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 03.3.2005 tarihli 5312 s. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı 
Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararla-
rın Tazmini Esaslarına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 25.5.2005 tarihli 5352 s. Adli Sicil Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,
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•	 29.6.2006 tarihli 5531 s. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında 
Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 11.4.2007 tarihli 5624 s. Kan ve Kan Ürünleri Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 28.02.2008 tarihli 5746 s. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faa-
liyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 7 maddede 
değişiklik,

•	 07.5.2009 tarihli 5898 s. Uçucu Maddelerin Zararlarından 
İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 11.6.2010 tarihli 5996 s. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 31.3.2011 tarihli 6222 s. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlen-
mesine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 09.5.2012 tarihli 6305 s. Afet Sigortaları Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 24.4.2013 tarihli 6461 s. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 24.5.2013 tarihli 6487 s. Bazı Kanunlar ile 375 s. Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 23.4.2016 tarihli 6706 s. Cezai Konularda Uluslararası Adli İş 
Birliği Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.6.2017 tarihli 7034 s. Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversi-
tesinin Kuruluşu Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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(b). 14.6.2018 tarihli 699 s. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Yetki kanunu: 
10.05.2018/7142, R.G.: 06.07.2018/30470) (Bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile 1 kanunda toplam 3 madde değiştirilmiştir.):

•	 19.01.2012 tarihli 6271 s. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununa 
ilişkin 3 maddede değişiklik

(c). 02.7.2018 tarihli 700 s. Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum 
Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ( Yetki 
Kanunu:18.10.1982/2709 , 10.5.2018/7142 RG:07.7.2018/30471) 
(Bu kanun hükmünde kararname ile 211 kanun ve 5 kanun hükmünde 
kararnamede toplam 1.112 madde değiştirilmiş, 25 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır.):

•	 18.3.1924 tarihli 442 s. Köy Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik,

•	 27.01.1927 tarihli 968 s. Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil 
Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 19.3.1927 tarihli 992 s. Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve 
Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvarları Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 28.5.1927 tarihli 1062 s. Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emla-
kine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine 
Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 16.6.1927 tarihli 1076 s. Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memur-
lar Kanununa ilişkin 6 maddede değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1111 s. Askerlik Kanununa ilişkin 26 maddede 
değişiklik,

•	 11.4.1928 tarihli 1219 s. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•	 20.02.1930 tarihli 1567 s. Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik,

•	 24.4.1930 tarihli 1593 s. Umumi Hıfzısıhha Kanununa ilişkin 
17 maddede değişiklik,

•	 26.12.1931 tarihli 1905 s. Menkul ve Gayri Menkul Emval ile 
Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını 
Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanuna ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 24.5.1933 tarihli 2219 s. Hususi Hastaneler Kanununa ilişkin 
7 maddede değişiklik,

•	 12.6.1933 tarihli 2313 s. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 21.6.1934 tarihli 2525 s. Soyadı Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 04.7.1934 tarihli 2559 s. Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununa 
ilişkin 6 maddede değişiklik,

•	 07.6.1939 tarihli 3634 s. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa 
ilişkin 11 maddede değişiklik,

•	 26.6.1939 tarihli 3653 s. Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi 
ve İşletilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 30.5.1940 tarihli 3867 s. Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların 
Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 30.11.1942 tarihli 4308 s. Seferberlikte veya Fevkalade Hallerde 
Askeri Şahıslara Ait Hukuk Davalarıyla İcra Takiplerinde Yapılacak 
Muameleler Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 16.7.1943 tarihli 4473 s. Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heye-
lan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan 
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanuna ilişkin 
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 07.8.1944 tarihli 4654 s. Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı 
Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.6.1946 tarihli 4922 s. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında 
Kanuna ilişkin 9 maddede değişiklik,

•	 08.6.1949 tarihli 5434 s. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 15.7.1950 tarihli 5682 s. Pasaport Kanununa ilişkin 10 maddede 
değişiklik,

•	 05.12.1951 tarihli 5846 s. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa 
ilişkin 12 maddede değişiklik,

•	 23.11.1953 tarihli 6023 s. Türk Tabipleri Birliği Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik,

•	 02.7.1953 tarihli 6095 s. Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı 
Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye’de Yapılacak 
İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik,

•	 10.7.1953 tarihli 6132 s. At Yarışları Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 21.7.1953 tarihli 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik,

•	 18.12.1953 tarihli 6197 s. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 27.01.1954 tarihli 6235 s. Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 27.01.1954 tarihli 6237 s. Limanlar İnşaatı Hakkında Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 10.02.1954 tarihli 6245 s. Harcırah Kanununa ilişkin 14 
maddede değişiklik,

•	 09.5.1955 tarihli 6551 s.Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve 
Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında 
Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,
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•	 25.01.1956 tarihli 6643 s. Türk Eczacıları Birliği Kanununa 
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 27.6.1956 tarihli 6760 s. Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve 
Teşkilatı Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.7.1956 tarihli 6802 s. Gider Vergileri Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 16.7.1956 tarihli 6815 s. Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza 
ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye 
Vekaletine Devri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 31.8.1956 tarihli 6831 s. Orman Kanununa ilişkin 10 maddede 
değişiklik,

•	 01.9.1956 tarihli 6850 s. Milletlerarası Finansman Kurumuna 
Katılmak İçin Hükümete Selâhiyet Verilmesine Dair Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 15.5.1957 tarihli 6964 s. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununa ilişkin 13 maddede değişiklik,

•	 09.6.1958 tarihli 7126 s. Sivil Savunma Kanununa ilişkin 13 
maddede değişiklik,

•	 08.6.1959 tarihli 7338 s. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa 
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 06.5.1960 tarihli 7472 s. Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 16.12.1960 tarihli 167 s. Yeraltı Suları Hakkında Kanuna ilişkin 
4 maddede değişiklik,

•	 31.12.1960 tarihli 193 s. Gelir Vergisi Kanununa ilişkin 34 
maddede değişiklik,

•	 04.01.1961 tarihli 213 s. Vergi Usul Kanununa ilişkin 16 
maddede değişiklik,

•	 05.1.1961 tarihli 222 s. İlköğretim ve Eğitim Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,
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•	 18.2.1963 tarihli 197 s. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik,

•	 15.5.1964 tarihli 474 s. Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında 
Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik,

•	 01.7.1964 tarihli 488 s. Damga Vergisi Kanununa ilişkin 6 
maddede değişiklik,

•	 02.7.1964 tarihli 492 s. Harçlar Kanununa ilişkin 8 maddede 
değişiklik,

•	 14.7.1964 tarihli 500 s. Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği 
Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin 
Başka Giderleri Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 17.7.1964 tarihli 506 s. Sosyal Sigortalar Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 16.7.1965 tarihli 697 s. Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin 
Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair 
Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 20.7.1966 tarihli 775 s. Gecekondu Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik,

•	 19.3.1969 tarihli 1136 s. Avukatlık Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 24.4.1969 tarihli 1163 s. Kooperatifler Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik,

•	 29.4.1969 tarihli 1164 s. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 29.7.1970 tarihli 1319 s. Emlak Vergisi Kanununa ilişkin 11 
maddede değişiklik,

•	 25.8.1971 tarihli 1475 s. İş Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 08.9.1971 tarihli 1481 s. Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 14.6.1973 tarihli 1739 s. Milli Eğitim Temel Kanununa 2 
maddede değişiklik,

•	 26.5.1981 tarihli 2464 s. Belediye Gelirleri Kanununa ilişkin 11 
maddede değişiklik,

•	 11.9.1981 tarihli 2521 s. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, 
Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 11.9.1981 tarihli 2522 s. Kamu Kuruluşlarının Yurtdışındaki İha-
lelere Katılması Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 25.9.1981 tarihli 2527 s. Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de 
Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel 
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanuna 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.12.1981 tarihli 2565 s. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanununa ilişkin 19 maddede değişiklik,

•	 12.3.1982 tarihli 2634 s. Turizmi Teşvik Kanununa ilişkin 8 
maddede değişiklik,

•	 17.6.1982 tarihli 2684 s. İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız 
Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal 
Yardımlara İlişkin Kanunda 3 maddede değişiklik,

•	 11.8.1982 tarihli 2698 s. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 11.8.1982 tarihli 2699 s. Umumi Mağazalar Kanununa ilişkin 
10 maddede değişiklik,

•	 28.3.1983 tarihli 2809 s. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununa ilişkin 7 maddede değişiklik,

•	 24.5.1983 tarihli 2827 s. Nüfus Planlaması Hakkında Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 24.5.1983 tarihli 2828 s. Sosyal Hizmetler Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,
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•	 16.6.1983 tarihli 2841 s. Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında 
Kalmış Okuma- Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur- Yazar 
Durumuna Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eği-
tim- Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 16.6.1983 tarihli 2844 s. Fındık Üretiminin Planlanması ve 
Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 5 
maddede değişiklik,

•	 23.6.1983 tarihli 2860 s. Yardım Toplama Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 21.7.1983 tarihli 2863 s. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununa 3 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 09.8.1983 tarihli 2873 s. Milli Parklar Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 11.8.1983 tarihli 2876 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 08.9.1983 tarihli 2886 s. Devlet İhale Kanununa ilişkin 16 
maddede değişiklik,

•	 22.9.1983 tarihli 2893 s. Türk Bayrağı Kanununa ilişkin 11 
maddede değişiklik,

•	 06.10.1983 tarihli 2911 s. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 25.10.1983 tarihli 2935 s. Olağanüstü Hal Kanununa ilişkin 
14 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.11.1983 tarihli 2941 s. Seferberlik ve Savaş Hali Kanu-
nuna ilişkin 20 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 04.11.1983 tarihli 2942 s. Kamulaştırma Kanununa ilişkin 9 
maddede değişiklik,

•	 09.11.1983 tarihli 2946 s. Kamu Konutları Kanununa ilişkin 
3 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 02.02.1984 tarihli 2976 s. Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 29.02.1984 tarihli 2983 s. Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı-
rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 25.10.1984 tarihli 3065 s. Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin 
17 maddede değişiklik,

•	 30.10.1984 tarihli 3067 s. Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Kon-
ması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanuna ilişkin 
23 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.12.1984 tarihli 3092 s. Çay Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 04.12.1984 tarihli 3093 s. Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 04.12.1984 tarihli 3095 s. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanunda 1 maddede değişiklik,

•	 04.12.1984 tarihli 3096 s. Türkiye Elektrik Kurumu Dışın-
daki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Tica-
reti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede 
değişiklik,

•	 03.5.1985 tarihli 3194 s. İmar Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 08.5.1985 tarihli 3201 s. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaş-
larının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakı-
mından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 30.5.1985 tarihli 3212 s. Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal 
ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, Diğer 
Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve 
Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanuna ilişkin 4 
maddede değişiklik,
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•	 04.6.1985 tarihli 3213 s. Maden Kanununa ilişkin 13 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 07.6.1985 tarihli 3224 s. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununa 
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 06.5.1986 tarihli 3283 s. Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Güm-
rük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanuna ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 28.5.1986 tarihli 3291 s 1211 s. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu, 3182 s. Bankalar Kanunu, 2983 s. Tasarrufların 
Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 
2985 s. Toplu Konut Kanunu, 7/11/1985 tarihli ve 3238 s. 
Kanun, 2499 s. Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması 
ve 1177 s. Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddeleri-
nin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Özelleştirilmesi Hakkına İlişkin Kanunda 2 maddede değişiklik,

•	 28.5.1986 tarihli 3292 s. Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının 
Bağlanması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 29.5.1986 tarihli 3294 s. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanununa ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 03.6.1986 tarihli 3298 s. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna 
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 07.5.1987 tarihli 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 12.6.1987 tarihli 3380 s. Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Destek-
lenmesi, 193 s.Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 s. Kurumlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 21.6.1987 tarihli 3402 s. Kadastro Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 28.9.1988 tarihli 3473 s. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak 
ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,
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•	 18.5.1989 tarihli 3561 s. Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edil-
mesine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 01.6.1989 tarihli 3568 s. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 14.6.1989 tarihli 3577 s. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 2 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 04.4.1990 tarihli 3621 s. Kıyı Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 19.4.1990 tarihli 3628 s. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa ilişkin 6 maddede deği-
şiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 12.4.1991 tarihli 3713 s. Terörle Mücadele Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 02.7.1992 tarihli 3833 s. Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef 
Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taah-
hütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 19.11.1992 tarihli 3843 s. Yükseköğretim Kurumlarında İkili 
Öğretim Yapılması, 2547 s. Yükseköğretim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen-
mesi Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik,

•	 08.6.1994 tarihli 3996 s. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap- İşlet- 
Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna 
ilişkin 7 maddede değişiklik,

•	 26.10.1994 tarihli 4045 s. Güvenlik Soruşturması, Bazı Neden-
lerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine 
Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 numaralı 
Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda 
1 maddede değişiklik,

•	 28.02.1995 tarihli 4083 s. Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin 
Harp Sanayi Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

436

•	 23.7.1995 tarihli 4123 s. Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen 
Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair 
Kanuna ilişkin 10 maddede değişiklik,

•	 16.7.1997 tarihli 4283 s. Yap- İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 21.01.1998 tarihli 4325 s. Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kal-
kınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların 
Teşvik Edilmesi ile 193 s. Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 25.02.1998 tarihli 4342 s. Mera Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 25.8.1999 tarihli 4447 s. İşsizlik Sigortası Kanunu (Sosyal Sigor-
talar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunu ile İş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası 
Kurulması, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasar-
rufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun İki Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun) na ilişkin 9 maddede değişiklik,

•	 27.10.1999 tarihli 4458 s. Gümrük Kanununa ilişkin 43 
maddede değişiklik,

•	 12.4.2000 tarihli 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa 
ilişkin 9 maddede değişiklik,

•	 11.5.2000 tarihli 4566 s. Harp Okulları Kanununa ilişkin 3 
maddede değişiklik,

•	 01.6.2000 tarihli 4572 s. Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 
Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,
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•	 23.6.2000 tarihli 4586 s. Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçi-
şine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 28.3.2001 tarihli 4632 s. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatı-
rım Sistemi Kanununa ilişkin 4 maddede değişiklik, 2 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.4.2001 tarihli 4634 s. Şeker Kanununa ilişkin 9 maddede 
değişiklik,

•	 16.5.2001 tarihli 4675 s. İnfaz Hakimliği Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 13.6.2001 tarihli 4678 s. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam 
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 14.6.2001 tarihli 4681 s. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 1 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 29.6.2001 tarihli 4706 s. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değer-
lendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanuna ilişkin 15 maddede değişiklik,

•	 29.6.2001 tarihli 4708 s. Yapı Denetimi Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 04.7.2001 tarihli 631 s. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 6 maddede değişiklik, 
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 22.11.2001 tarihli 4721 s. Türk Medeni Kanununa ilişkin 19 
maddede değişiklik,

•	 05.1.2002 tarihli 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa 
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 28.3.2002 tarihli 4749 s. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi-
nin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine 
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Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun) ilişkin 31 maddede değişiklik,

•	 11.4.2002 tarihli 4752 s. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanu-
nuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 06.6.2002 tarihli 4760 s. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ilişkin 
13 maddede değişiklik,

•	 29.7.2002 tarihli 4769 s. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Per-
soneli Eğitim Merkezleri Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 22.5.2003 tarihli 4857 s. İş Kanununa ilişkin 6 maddede deği-
şiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.7.2003 tarihli 4924 s. Eleman Temininde Güçlük Çekilen 
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanuna ilişkin 10 maddede değişiklik,

•	 04.12.2003 tarihli 5015 s. Petrol Piyasası Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 08.01.2004 tarihli 5042 s. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Hak-
larının Korunmasına İlişkin Kanunda 1 maddede değişiklik,

•	 29.01.2004 tarihli 5084 s. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 
3 maddede değişiklik,

•	 03.3.2004 tarihli 5102 s. Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs 
Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda 1 maddede değişiklik,

•	 22.4.2004 tarihli 5147 s. Entegre Devre Topoğrafyalarının Korun-
ması Hakkında Kanuna ilişkin 6 madde değişiklik,

•	 18.5.2004 tarihli 5174 s. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanununa ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 29.6.2004 tarihli 5201 s. Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühim-
mat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi 
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•	 10.7.2004 tarihli 5216 s. Büyükşehir Belediyesi Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 17.7.2004 tarihli 5233 s. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 
Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede 
değişiklik,

•	 26.9.2004 tarihli 5237 s. Türk Ceza Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik,

•	 04.11.2004 tarihli 5252 s. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 24.11.2004 tarihli 5258 s. Aile Hekimliği Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 04.12.2004 tarihli 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 13.12.2004 tarihli 5275 s. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanuna ilişkin 14 maddede değişiklik, 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.02.2005 tarihli 5300 s. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 22.02.2005 tarihli 5302 s. İl Özel İdaresi Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 02.3.2005 tarihli 5307 s. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 10.5.2005 tarihli 5346 s. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda 
4 maddede değişiklik,

•	 16.6.2005 tarihli 5366 s. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik,

•	 26.5.2005 tarihli 5355 s. Mahalli İdare Birlikleri Kanununa 
ilişkin 6 maddede değişiklik,
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•	 07.6.2005 tarihli 5362 s. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 14.6.2005 tarihli 5363 s. Tarım Sigortaları Kanununa ilişkin 4 
maddede değişiklik,

•	 16.6.2005 tarihli 5369 s. Evrensel Hizmet Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 03.7.2005 tarihli 5403 s. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununa ilişkin 6 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 22.12.2005 tarihli 5436 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede 
değişiklik,

•	 25.4.2006 tarihli 5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 13.6.2006 tarihli 5520 s. Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 27 
maddede değişiklik,

•	 19.9.2006 tarihli 5543 s. İskan Kanununa ilişkin 13 maddede 
değişiklik,

•	 14.12.2006 tarihli 5564 s. Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, 
Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 27.12.2006 tarihli 5570 s. Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından 
Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kâr Payı Destekli Fon Kullan-
dırılmasına Dair Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 08.02.2007 tarihli 5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanununa 
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 08.3.2007 tarihli 5597 s. Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında 
Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•	 14.3.2007 tarihli 5602 s. Şans Oyunları Hasılatından Alınan 
Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 
4 maddede değişiklik,

•	 21.3.2007 tarihli 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ilişkin 
1 maddede değişiklik,

•	 04.5.2007 tarihli 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 03.6.2007 tarihli 5684 s. Sigortacılık Kanununa ilişkin 10 
maddede değişiklik,

•	 03.6.2007 tarihli 5686 s. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 
Sular Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 09.11.2007 tarihli 5710 s. Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması 
ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanunda 7 maddede 
değişiklik,

•	 27.12.2007 tarihli 5726 s. Tanık Koruma Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 24.6.2008 tarihli 5774 s. Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması 
ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 
2 maddede değişiklik,

•	 02.7.2008 tarihli 5779 s. İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 
2 maddede değişiklik,

•	 29.5.2009 tarihli 5901 s. Türk Vatandaşlığı Kanununa ilişkin 8 
maddede değişiklik,

•	 11.3.2010 tarihli 5957 s. Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve 
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 11.01.2011 tarihli 6098 s. Türk Borçlar Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,
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•	 12.01.2011 tarihli 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 13.01.2011 tarihli 6102 s. Türk Ticaret Kanununa ilişkin 12 
maddede değişiklik,

•	 13.02.2011 tarihli 6111 s. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı-
rılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası Kanunu ve Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 10.3.2011 tarihli 6191 s. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik,

•	 19.4.2012 tarihli 6292 s. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 
Satışı Hakkında Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik,

•	 16.5.2012 tarihli 6306 s. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüş-
türülmesi Hakkında Kanuna ilişkin 9 maddede değişiklik,

•	 18.10.2012 tarihli 6356 s. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa ilişkin 6 maddede değişiklik,

•	 21.11.2012 tarihli 6361 s. Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketleri Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 09.01.2013 tarihli 6384 s. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözü-
müne Dair Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 07.02.2013 tarihli 6415 s. Terörizmin Finansmanının Önlen-
mesi Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik, 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 30.5.2013 tarihli 6491 s. Türk Petrol Kanununa ilişkin 6 maddede 
değişiklik,

•	 10.7.2014 tarihli 6551 s. Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplum-
sal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanuna ilişkin 1 
maddede değişiklik,
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•	 14.01.2015 tarihli 6585 s. Parekende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 03.5.2016 tarihli 6713 s. Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması 
Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik,

•	 03.8.2016 tarihli 6736 s. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
masına İlişkin Kanunda 2 maddede değişiklik,

•	 20.8.2016 tarihli 6745 s. Yatırımların Proje Bazında Desteklen-
mesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik,

•	 18.10.2016 tarihli 6749 s. Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan 
Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 03.11.2016 tarihli 6754 s. Bilirkişilik Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 22.12.2016 tarihli 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 23.02.2017 tarihli 6824 s. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.5.2017 tarihli 7020 s. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı-
rılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararna-
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 21.3.2018 tarihli 7103 s. Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 02.9.1983 tarihli 78 s. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Ele-
manlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 07.10.1983 tarihli 124 s. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 
Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•	 14.4.1989 tarihli 367 s. Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda 
Avrupa Birliğiyle İlgili Birimler Kurulması ve 190 s. Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 26.9.2011 tarihli 659 s. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İda-
releri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütül-
mesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede 15 maddede 
değişiklik,

(ç). 02.7.2018 tarihli 702 s. Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat 
ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (Yetki Kanunu: 18.10.1982/2709, 10.5.2018/7142, 
RG:09.7.2018/30473 Mükerrer)(Bu kanun hükmünde kararname ile 4 
kanunda toplam 3 madde değiştirilmiş, 12 madde yürürlükten kaldırılmış, 
Nükleer Düzenleme Kurumu, Merkez kadrosuna toplam 319 kadro ihdas 
edilmiştir.):

•	 09.11.2007 tarihli 5710 s. Nükleer Güç Santrallarının Kurul-
ması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanunda 12 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 04.01.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 Nükleer Düzenleme Kurumu, Merkez teşkilatına (1) sayılı 
listeyle 199; (2) sayılı listeyle 120 olmak üzere toplam 319 
kadro ihdas edilmiştir.
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(d). 02.7.2018 tarihli 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum 
Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Yetki kanunu: 
18.10.1982/2709, 10.05.2018/7142, R.G.: 09.07.2018/30473(3. Mükerrer))
(Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 170 kanun ve 32 KHK’da toplam 1.890 
madde değiştirilmiş, 2.347 madde ve 16 kanun ile 13 kanun hükmünde 
kararname yürürlükten kaldırılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez 
teşkilatı kadrosuna toplam 5 kadro ihdas edilmiştir.):

•	 29.3.1984 tarihli 2992 s. Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 23.7.2003 tarihli 4954 s. Türkiye Adalet Akademisi Kanunu 
yürürlükten kaldırılmıştır.

•	 3.6.2011 tarihli 633 s. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
meye ilişkin 9 maddede değişiklik, 48 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 04.9.1985 tarihli 3146 s. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede 
değişiklik, 52 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 29.6.2011 tarihli 644 s.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 07.7.2010 tarihli 6004 s. Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev-
leri Hakkında Kanuna ilişkin 13 maddede değişiklik, 52 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 03.6.2011 tarihli 634 s. Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 19.02.1985 tarihli 3154 s. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır,
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•	 14.3.2013 tarihli 6446 s. Elektrik Piyasası Kanununa ilişkin 22 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 03.6.2011 tarihli 638 s. Gençlik ve Spor Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 16.8.1961 tarihli 351 s. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununa ilişkin 58 maddede değişiklik, 34 madde yürürlük-
ten kaldırılmıştır,

•	 21.5.1986 tarihli 3289 s. Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 82 maddede değişiklik, 14 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 13.12.1983 tarihli 178 s. Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 02.10.1981 tarihli 2531 s. Kamu Görevlerinden Ayrılanların 
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 11.10.2006 tarihli 5549 s. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlen-
mesi Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 4 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 09.12.1994 tarihli 4059 s. Finansal İstikrar ile Bazı Düzenleme-
ler Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik, 28 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 03.6.2011 tarihli 641 s. Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 7 maddede 
değişiklik, 56 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 14.02.1985 tarihli 3152 s. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 52 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.11.2004 tarihli 5253 s. Dernekler Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik,
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•	 30.3.2005 tarihli 5326 s. Kabahatler Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik,

•	 16.4.2003 tarihli 4848 s. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 13 
maddede değişiklik, 64 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 s. Milli Savunma Bakanlığı Görev ve 
Teşkilatı Hakkında Kanuna ilişkin 14 maddede değişiklik, 20 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 22.01.2015 tarihli 6586 s. Milli Mayın Faaliyet Merkezi 
Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 11.10.2011 tarihli 663 s. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
meye ilişkin 10 maddede değişiklik, 69 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 03.6.2011 tarihli 635 s. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
meye ilişkin 3 maddede değişiklik, 40 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 03.6.2011 tarihli 639 s. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 29.6.2011 tarihli 645 s. Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 03.6.2011 tarihli 640 s. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 
3 maddede değişiklik, 48 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 03.6.2011 tarihli 6375 s. Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 4 
maddede değişiklik, 41 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 26.9.2011 tarihli 655 s. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye ilişkin 11 maddede değişiklik, 49 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 11.02.1959 tarihli 7201 s. Tebligat Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.7.1953 tarihli 6136 s. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik,

•	 10.6.1985 tarihli 3230 s. Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 
tarihli ve 3670 s. Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü 
Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 8 
maddede değişiklik,

•	 09.10.2003 tarihli 4982 s. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin 
6 maddede değişiklik,

•	 25.5.2004 tarihli 5176 s. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurul-
ması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna 
ilişkin 10 maddede değişiklik,

•	 01.02.2018 tarihli 7075 s. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme 
Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna ilişkin 9 
maddede değişiklik,

•	 21.6.1927 tarihli 1117 s. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanununa ilişkin 7 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 09.11.1983 tarihli 2945 s. Milli Güvenlik Kurulu ve Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 27.9.1984 tarihli 3046 s. Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında 174 s. KHK ile 13.12.1983 gün ve 174 s. Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında KHK’nın Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 
s. KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna ilişkin 3 
maddede değişiklik, 55 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 01.4.1981 tarihli 2443 s. Devlet Denetleme Kurulu Kurulması 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 20 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.11.1981 tarihli 2547 s. Yükseköğretim Kanununa ilişkin 30 
maddede değişiklik, 5 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 18.5.1929 tarihli 1453 s. Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 17.8.1983 tarihli 2879 s. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
Teşkilatı Kanununa ilişkin 8 maddede değişiklik, 10 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.7.1970 tarihli 1324 s. Genelkurmay Başkanının Görev ve 
Yetkilerine Ait Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 17.7.1972 tarihli 1612 s. Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 01.12.2011 tarihli 6253 s. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat 
Kanununa ilişkin 18 maddede değişiklik, 11 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 26.5.1981 tarihli 2464 s. Belediye Gelirleri Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik,

•	 21.7.1983 tarihli 2863 s. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununa ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 31.10.1984 tarihli 3069 s. TBMM Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler 
Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 02.4.1987 tarihli 3346 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
TBMM’ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna 
ilişkin 5 maddede değişiklik,

•	 28.3.1990 tarihli 3620 s. TBMM’nin Dış İlişkilerinin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 05.12.1990 tarihli 3686 s. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•	 15.4.2003 tarihli 4847 s. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanu-
nuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 25.02.2009 tarihli 5840 s. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 13.12.1983 tarihli 189 s. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 14.4.1989 tarihli 367 s. Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda 
Avrupa Birliğiyle İlgili Birimler Kurulması ve 190 s. KHK’nın 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük-
münde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 19.6.1994 tarihli 540 s. Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 14.4.1982 tarihli 2659 s. Adli Tıp Kurumu Kanununa ilişkin 
7 maddede değişiklik, 34 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 29.5.2009 tarihli 5902 s. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede 
değişiklik, 35 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 24.3.1950 tarihli 5659 s. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 12 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 06.8.1997 tarihli 4301 s. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 
İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun 1 
maddesinde değişiklik, 18 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 19.6.2014 tarihli 6546 s. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna ilişkin 10 maddede 
değişiklik, 27 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 27.02.1960 tarihli 7460 s. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eği-
tim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır.
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•	 08.6.1984 tarihli 234 s. Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik, 29 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.6.1949 tarihli 5441 s. Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında 
Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 16 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 18.12.1953 tarihli 6200 s. DSİ Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 14 maddede değişiklik, 
32 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 05.5.2005 tarihli 5345 s. Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 45 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.4.2013 tarihli 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanununa ilişkin 12 maddede değişiklik, 22 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 01.11.2017 tarihli 7060 s. Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 
17 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 22.4.1925 tarihli 657 s. Harita Genel Komutanlığı Kanu-
nuna ilişkin 11 maddede değişiklik, 11 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 25.6.2003 tarihli 4904 s. Türkiye İş Kurumu Kanununa ilişkin 
3 maddede değişiklik, 58 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 25.01.2006 tarihli 5449 s. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede 
değişiklik, 35 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 25.6.2010 tarihli 6001 s. Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşki-
lat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik, 
21 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 12.4.1990 tarihli 3624 s. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında 
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Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 24 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 21.9.2006 tarihli 5544 s. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanu-
nuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 42 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 08.01.1986 tarihli 3254 s. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 
40 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.4.1988 tarihli 320 s. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
meye ilişkin 4 maddede değişiklik, 66 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 05.4.2001 tarihli 4636 s. MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL 
Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 33 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 14.7.1970 tarihli 1309 s. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür-
lüğü Kuruluşu Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 
13 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.10.1985 tarihli 3234 s. Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 41 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 17.02.2011 tarihli 6114 s. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 6 
maddede değişiklik, 26 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 24.11.1994 tarihli 4046 s. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanuna ilişkin 7 maddede değişiklik, 15 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 06.11.2003 tarihli 5000 s. Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 
37 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 09.5.2013 tarihli 6475 s. Posta Hizmetleri Kanununa ilişkin 7 
maddede değişiklik, 15 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 16.5.2006 tarihli 5502 s. Sosyal Güvenlik Kurumu Kanu-
nuna ilişkin 3 maddede değişiklik, 54 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 10.11.2005 tarihli 5431 s. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede deği-
şiklik, 44 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 29.4.1959 tarihli 7258 s. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında 
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 
1 maddede değişiklik, 12 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.10.2011 tarihli 658 s. Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 
maddede değişiklik, 26 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 25.11.2010 tarihli 6083 s. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede deği-
şiklik, 19 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.5.2007 tarihli 5648 s. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 
3 maddede değişiklik, 37 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 24.10.2011 tarihli 656 s. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye ilişkin 2 maddede değişiklik, 24 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 11.11.1983 tarihli 2954 s. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanu-
nuna ilişkin 27 maddede değişiklik, 21 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 18.11.1960 tarihli 132 s. Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş 
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik, 39 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 13.8.1993 tarihli 497 s. Türkiye Bilimler Akademisinin Kurul-
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten 
kaldırılmıştır,
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•	 17.7.1963 tarihli 278 s. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna ilişkin 7 maddede deği-
şiklik, 22 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.11.2005 tarihli 5429 s. Türkiye İstatistik Kanununa ilişkin 
8 maddede değişiklik, 47 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 27.10.1999 tarihli 4457 s. Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 
29 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 19.11.2014 tarihli 6569 s. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik, 26 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 20.02.2008 tarihli 5737 s. Vakıflar Kanununa ilişkin 4 maddede 
değişiklik, 52 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 28.12.2010 tarihli 6093 s. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baş-
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 16 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 24.3.2010 tarihli 5978 s. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 3 
maddede değişiklik, 35 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 30.5.1973 tarihli 1738 s. Seyir ve Hidrografi Hizmetleri 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 16.8.1983 tarihli 77 s. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 23.3.1950 tarihli 5632 s. Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 12.4.1332 tarihli 2511 s. Takvim-i Vakayi’de Yayımlanan Darü-
laceze Nizamnamesine ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 11.4.2001 tarihli 4641 s. Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, 
Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanuna ilişkin 9 maddede 
değişiklik, 9 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 14.6.2012 tarihli 6328 s. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanu-
nuna ilişkin 9 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 02.6.1934 tarihli 2489 s. Kefalet Kanununa ilişkin 2 maddede 
değişiklik,

•	 20.11.1981 tarihli 2560 s. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 
3 maddede değişiklik,

•	 25.3.1987 tarihli 3332 s. Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin 
Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak 
Tedbirler ile 5422 s. Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 s. Vergi Usul 
Kanunu ve 3182 s. Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik,

•	 04.02.1924 tarihli 406 s. Telgraf ve Telefon Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik,

•	 11.01.1954 tarihli 6219 s. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununa ilişkin 4 maddede değişiklik,

•	 15.11.2000 tarihli 4603 s. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası 
Anonim Şirketi Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•	 04.6.2003 tarihli 4865 s. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurul-
ması Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik, 21 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.6.1985 tarihli 3213 s. Maden Kanununa ilişkin 12 maddede 
değişiklik,

•	 09.7.1982 tarihli 2690 s. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanu-
nuna ilişkin 10 maddede değişiklik, 23 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 21.02.2013 tarihli 6428 s. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş 
Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alın-
ması ile Bazı Kanun ve KHK’da Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,
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•	 07.11.1985 tarihli 3238 s. Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzen-
lemeler Hakkında Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik, 19 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 08.6.1984 tarihli 231 s. Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 08.6.1984 tarihli 217 s. Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 17.02.2010 tarihli 5952 s. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müste-
şarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 25.6.1958 tarihli 7163 s. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 21.6.2006 tarihli 5523 s. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı Kurulması Hakkında Kanuna ilişkin 31 maddede deği-
şiklik, 20 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 27.7.1967 tarihli 926 s. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu-
nuna ilişkin 23 maddede değişiklik, 8 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 s. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 14 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 09.7.1982 tarihli 2692 s. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nuna ilişkin 11 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 23.4.1981 tarihli 2451 s. Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda 
Atama Usulüne İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 23.6.1981 tarihli 2477 s. 23.4.1981 tarihli 2451 s. Kanunun 
Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Atama Usulüne İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 22.01.1990 tarihli 399 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 s. Kanun Hükmünde Karar-
namenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 8 maddede değişiklik, 
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 08.6.1984 tarihli 233 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 30 maddede değişiklik, 
10 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 09.6.1930 tarihli 1700 s. Dahiliye Memurları Kanununa ilişkin 
3 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 24.02.1983 tarihli 2802 s. Hakimler ve Savcılar Kanununa ilişkin 
6 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 11.10.1983 tarihli 2914 s. Yüksek Öğretim Personel Kanununa 
ilişkin 5 maddede değişiklik,

•	 10.6.1949 tarihli 5442 s. İl İdaresi Kanununa ilişkin 27 maddede 
değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 03.12.2010 tarihli 6085 s. Sayıştay Kanununa ilişkin 15 maddede 
değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 11.10.2011 tarihli 664 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye ilişkin 23 maddede değişiklik, 5 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 22.6.1965 tarihli 633 s. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 37 maddede değişiklik, 
13 madde yürürlükten kaldırılmıştır, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Merkez teşkilatı kadrosuna Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu 
Üyesi 4; Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri 1 olmak üzere toplam 
5 kadro ihdas edilmiştir,

•	 27.6.1989 tarihli 375 s. 657 s. Devlet Memurları Kanunu, 926 
s. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 s. Hakimler 
ve Savcılar Kanunu, 2914 s. Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5434 s. T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet 
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Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı 
ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye ilişkin 54 maddede değişiklik, 1 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.6.1937 tarihli 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin 
8 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 27.10.1989 tarihli 388 s. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 8 maddede değişiklik,

•	 03.6.2011 tarihli 642 s. Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz 
Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye ilişkin 13 maddede değişiklik, 1 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 26.01.2011 tarihli 6107 s. İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında 
Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 06.4.2016 tarihli 6701 s. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Kanununa ilişkin 11 maddede değişiklik, 7 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 14.10.1999 tarihli 4456 s. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim 
Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede deği-
şiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 14.01.1970 tarihli 1211 s. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununa ilişkin 27 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 01.11.1983 tarihli 2937 s. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı Kanununa ilişkin 50 maddede değişiklik, 3 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 14.6.1935 tarihli 2804 s. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür-
lüğü Kanununa ilişkin 19 maddede değişiklik, 11 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,
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•	 25.4.2001 tarihli 4562 s. Polis Yüksek Öğretim Kanununa ilişkin 
5 maddede değişiklik,

•	 02.3.1984 tarihli 2985 s. Toplu Konut Kanununa ilişkin 7 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 17.6.2016 tarihli 6721 s. Türkiye Maarif Vakfı Kanununa ilişkin 
6 maddede değişiklik,

•	 19.8.2016 tarihli 6741 s.Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanuna ilişkin 9 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 05.5.2007 tarihli 5653 s. Yunus Emre Vakfı Kanununa ilişkin 2 
maddede değişiklik,

•	 05.5.1969 tarihli 1173 s. Milletlerarası Münasebetlerin Yürütül-
mesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanuna ilişkin 10 maddede 
değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 09.11.2016 tarihli 6756 s. OHAL Kapsamında Bazı Tedbir-
ler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna 
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•	 25.3.1957 tarihli 6940 s. Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası 
Kuruluşu Hakkında Kanuna ilişkin 3 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 02.01.1961 tarihli 195 s. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 
Kanuna ilişkin 12 maddede değişiklik,

•	 24.3.2016 tarihli 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nuna ilişkin 6 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 15.02.2011 tarihli 6112 s. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna ilişkin 9 maddede değişiklik, 
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 06.12.2012 tarihli 6362 s. Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin 
16 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 19.10.2005 tarihli 5411 s. Bankacılık Kanununa ilişkin 33 
maddede değişiklik, 7 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 07.12.1994 tarihli 4054 s. Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 20.02.2001 tarihli 4628 s. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-
nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede 
değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 26.9.2011 tarihli 660 s. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye ilişkin 15 maddede değişiklik, 5 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 05.4.1983 tarihli 2813 s. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-
nun Kuruluşuna İlişkin Kanunun 10 maddesinde değişiklik, 5 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.01.2002 tarihli 4734 s. Kamu İhale Kanununa ilişkin 23 
maddede değişiklik, 11 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 
96 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 05.01.1961 tarihli 237 s. Taşıt Kanununa ilişkin 21 maddede 
değişiklik, 6 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.5.1963 tarihli 244 s. Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, 
Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin 
Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 
10 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 12.6.1979 tarihli 2247 s. Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanuna ilişkin 27 maddede değişiklik, 7 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 06.01.1982 tarihli 2575 s. Danıştay Kanununa ilişkin 14 
maddede değişiklik, 6 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 06.01.1982 tarihli 2577 s. İdari Yargılama Usulü Kanununa ilişkin 
8 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.02.1983 tarihli 2797 s. Yargıtay Kanununa ilişkin 3 maddede 
değişiklik,

•	 09.8.1983 tarihli 2872 s. Çevre Kanununa ilişkin 5 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 13.10.1983 tarihli 2918 s. Karayolları Trafik Kanununa ilişkin 
4 maddede değişiklik, 6 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 14.10.1983 tarihli 2920 s. Türk Sivil Havacılık Kanununa ilişkin 
10 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 18.11.1983 tarihli 2960 s. Boğaziçi Kanununa ilişkin 1 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 09.10.1984 tarihli 3055 s. Başbakan ve Bakanların Temsil Öde-
nekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları 
Hakkında Kanuna ilişkin 5 maddede değişiklik,

•	 06.6.1985 tarihli 3218 s. Serbest Bölgeler Kanununa ilişkin 15 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 05.6.1986 tarihli 3308 s. Mesleki Eğitim Kanununa ilişkin 5 
maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 30.4.1992 tarihli 3796 s. İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat 
Oyunları Kanununa ilişkin 11 maddede değişiklik,

•	 02.7.1992 tarihli 3835 s. Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü 
ve İskanına Dair Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik, 2 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 02.12.1999 tarihli 4483 s. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri-
nin Yargılanması Hakkında Kanuna ilişkin 7 maddede değişiklik,

•	 25.6.2001 tarihli 4688 s. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanununa ilişkin 14 maddede değişiklik,

•	 09.01.2002 tarihli 4737 s. Endüstri Bölgeleri Kanununa ilişkin 
19 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 21.4.2005 tarihli 5335 s. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 5 
maddede değişiklik,

•	 03.7.2005 tarihli 5393 s. Belediye Kanununa ilişkin 8 maddede 
değişiklik,

•	 03.7.2005 tarihli 5402 s. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanu-
nuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 18.4.2006 tarihli 5488 s. Tarım Kanununa ilişkin 11 maddede 
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.5.2006 tarihli 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa ilişkin 28 maddede değişiklik, 1 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 18.4.2007 tarihli 5627 s. Enerji Verimliliği Kanununa ilişkin 
3 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 05.11.2008 tarihli 5809 s. Elektronik Haberleşme Kanununa iliş-
kin 11 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 18.3.2010 tarihli 5977 s. Biyogüvenlik Kanununa ilişkin 1 
maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 13.10.2010 tarihli 6015 s. Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve 
Denetlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 11.12.2010 tarihli 6087 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununa ilişkin 64 maddede değişiklik, 7 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 30.3.2011 tarihli 6216 s. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna ilişkin 29 maddede deği-
şiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 20.6.2012 tarihli 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik, 6 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 03.7.2014 tarihli 6550 s. Araştırma Altyapılarının Desteklen-
mesine Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,
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•	 28.7.2016 tarihli 6735 s. Uluslararası İşgücü Kanununa ilişkin 
2 maddede değişiklik, 5 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ilişkin 167 maddede değişiklik, 7 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 05.01.2002 tarihli 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa 
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•	 10.10.1984 tarihli 3056 s. Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 
KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Devlet Personel 
Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Türkiye 
ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve TÜBİTAK Başkan 
Yardımcılığı devredilmiştir.

(2). 02.7.2018 tarihli 698 s. 477 s. Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ( Yetki kanunu: 
10.05.2018/7142, R.G.: 04.07.2018/30468):

Özeti

Bu kanun hükmünde kararname ile;

21 Ocak 2017 tarihli 6771 s. T.C. Anayasasında Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun ile 18 Ekim 1982 tarihli 2709 s. T.C. Anayasasında 
yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla 10 Mayıs 2018 tarihli 
7142 s. Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kanunlarda düzenleme 
yapılmaktadır.

İçeriği

477 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 10/5/2018 
tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar 
Kurulu’nca 2/7/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 – 12/4/1924 tarihli ve 477 sayılı Memleketlerinde Türk 
Tebaasından Kavanin ve Tedabiri İstisnaiyei Harbiyeyi Refetmiş Olan 
Devletlerin Türkiye’deki Tebaasına Mevzu Tedabirin De Refine Dair 
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Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Heyeti Vekile” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanununun;

a) 11 incimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamelere” 
ibaresi “yönetmeliklere” şeklinde,

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnameler” 
ibaresi “yönetmelikler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi 
Müstahzarlar Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 
Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “icra Vekilleri” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 5 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde yer alan “İcra Vekilleri 
Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkif-
hanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası-
nın (F) bendinde yer alan “bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanı 
tarafından yönetmelik” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan 
“Bu nizamnamenin sıhhı hususlara mütaallik maddeleri Sıhhat ve İçti-
mai Muavenet Vekaletiyle müştereken hazırlanır.” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 7 – 22/7/1931 tarihli ve 1868 sayılı İkamet Mukavelenamesi 
Aktedilmeyen Devletlerle Yapılacak Muvakkat Mukavelename Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri 
Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin başlığı “Yönetmelik ve yargıtay kararları:” 
şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yeralan “tüzükle” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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b) 317 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 318 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri 
Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 330uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri 
Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 
35 incimaddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – 11/6/1936 tarihli ve 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanu-
nunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – Bu Kanunun tatbik şekli Cumhurbaşkanınca çıka-
rılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 11 – 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve 
Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir nizamname 
yapılır” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir” 
şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir nizamname 
yapılır” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir” 
şeklinde,

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamedeki” 
ibaresi “yönetmelikteki” şeklinde,

ç) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnameye” ibaresi 
“yönetmeliğe” şeklinde,

d) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamelerle” 
ibaresi “yönetmeliklerle” ve ikinci fıkrasında yer alan “nizamnameye” 
ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde,

e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamedeki” 
ibaresi “yönetmelikteki” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 12 – 17/12/1937 tarihli ve 3284 sayılı Bazı Maden Hurda-
larının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri 
Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Umumi Mülhak ve 
Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin 
Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve 
Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heye-
tince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “İcra Vekilleri azasından” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakandan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı 
ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – 16/6/1939 tarihli ve 3645 sayılı İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine 
Devrine Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde “nizamnamede” ibaresi 
“yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – 10/7/1940 tarihli ve 3894 sayılı Denizde Zabt ve 
Müsadere Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı Kanununun;

a) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri 
Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri 
Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 18 – 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su 
Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkra-
sında yer alan “Nafıa Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – 10/4/1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda 
Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinde yer 
alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi 
“yönetmelik Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı 
Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 21 – 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı 
Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı 
Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında 
Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heye-
tince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – 9/7/1956 tarihli ve 6777 sayılı Zeytinciliğin Islâhı ve 
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve 
Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanunun 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “nizamnameler” ibaresi “mevzuat” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 23 – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu-
nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Heyeti Vekile” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 24 – 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata 
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İmar ve İskan Bakan-
lığının isteği üzerine” ibaresi madde metninden çıkartılmış ve “İmar 
ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “hususlar 
hakkında İmar ve İskan Vekaletince hazırlanacak esaslar, İcra Vekilleri 
Heyetince tasvip edildikten sonra tatbik olunur” ibaresi “hususlara dair 
esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir” şeklinde,

c) 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” 
şeklinde,

d) 40 ıncı maddesinin onsekizinci fıkrasında yer alan “İmar ve İskan 
Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” 
şeklinde,

e) Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

f ) Ek 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” 
ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,

g) Geçici 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orman ve Su 
İşleriBakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
“sınırları Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – 4/1/1960 tarihli ve 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hak-
kında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – 9/5/1960 tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme Suları Hak-
kında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yeralan “İcra Vekilleri 
Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 27 – 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı İhracatı Geliştirmek 
Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun;

a) 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzüğün” ibaresi 
“yönetmeliğin” şeklinde,

c) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “yönet-
melik” şeklinde,

ç) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “tüzük” 
ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

d) 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi 
“yönetmelikte” şeklinde,

e) 55 inci maddesinin başlığı “Yönetmelik” şeklinde ve birinci fıkra-
sında “sözü geçen” ibaresinden sonra yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan 
Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında 
Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığın teklifi ve Başbakanın” 
ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanu-
nunun 18 inci maddesine “indirmeye veya tamamen kaldırmaya” iba-
resinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı” ibaresi eklenmiş ve aynı 
maddede yer alan “Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “ilgili Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – 7/9/1971 tarihli ve 1480 sayılı Afet Bölgelerinde 
Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” 
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

470

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “İmar ve İskan Bakanlığının teklifi 
ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yayımı tarihinden itibaren üç 
ay içinde, kanunun” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku 
Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükleri” ibaresi madde met-
ninden çıkarılmıştır.

MADDE 34 – 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sıkıyönetim veya 
olağanüstü hallerin” ibaresi “Olağanüstü halin” şeklinde ve “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – 6/11/1981 tarihli ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hak-
kında Kanunun 2 nci maddesininikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – 20/5/1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları Kanununun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” 
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi 
ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğre-
nilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 
(c) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” 
şeklinde değiştirilmiştir.



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

471

MADDE 38 – 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar 
Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar 
Kurulunun teklifi,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “Cumhur-
başkanının” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiş; 
(b) bendinde yer alan “ilgili bakanın teklifi, BakanlarKurulunun onayı 
ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “Cumhurbaşkanının” iba-
resinden sonra gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiş; (c) bendinde 
yer alan “ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve” ibaresi 
madde metninden çıkarılmış ve “Cumhurbaşkanının” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiş; (d) bendinde yer alan “Türk 
Silahlı Kuvvetleri Komutanının inhası üzerine, Milli Savunma Bakanı 
ve Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı karar-
nameye” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararına” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“Bakanlar Kurulu kararı,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
“Cumhurbaşkanının” ibaresinden sonra gelmek üzere “kararı ve” ibaresi 
eklenmiş; (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ve” ibaresi 
madde metninden çıkarılmış ve “Cumhurbaşkanının” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiş ve (c) bendinde yer alan 
“Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun 
görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi, Başbakanın onayı ve” ibaresi 
madde metninden çıkarılmış ve “Cumhurbaşkanının” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “kararı ve” ibaresi eklenmiştir.

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Personel 
Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değişti-
rilmiş ve “bu genel müdürlükçe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Per-
sonel Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde 
değiştirilmiştir.

d) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” 
ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” 
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
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f ) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun yayım-
lanmasından itibaren bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında 
Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” 
ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (l) bentlerinde yer 
alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde 
değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhur-
başkanı” ve ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi 
“Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakan-
lar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kendilerine özel kanun-
larla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Cumhurbaşkanlığı karar-
nameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

e) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” 
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f ) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” 
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulu” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 40 – 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki 
Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunun;

a) 1 incimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dışişleri Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar 
Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” ve dördüncü fıkrasında yer alan 
“Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca” 
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dışişleri Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar 
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41 – 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) 
Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 
11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça hazırlanıp 
Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 42 – 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanu-
nunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43 – 15/6/1989 tarihli ve 3580 sayılı Öğretmen ve Eği-
tim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya 
Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin 
Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Eğitim 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaş-
kanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Dev-
let Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 
Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askerî 
mahkemelerdeki subay üyelere,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 45 – 25/6/1992 tarihli ve 3824 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. YASAMA YILI

YASAMA FAALİYETİ

474

MADDE 46 – 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkan-
lığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47 – 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası 
Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri 
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48 – 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (c) 
bendinde yer alan “Teşkilat veya özel kanunlarında” ibaresi “Kanunlarda” 
şeklinde ve “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 49 – 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdür-
lüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda 
Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunun 4 üncü maddesi-
nin dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
altı ay içinde İçişleri Bakanlığınca teklif edilerek Bakanlar Kurulunca” 
ibaresi “ilgili Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 50 – 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 
3 üncü maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaş-
kanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51 – 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde yer alan “Bakan-
lar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, 
Değerlendirme Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın teklifiyle” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı,” şeklinde,
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c) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuru-
lunun” ibareleri “Cumhurbaşkanının” şeklinde,

ç) Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan 
“Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

d) Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) Geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52 – 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun;

a) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakan-
lar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53 – 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri 
ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesinin 
yedinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 54 – 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fık-
rasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 55 – 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuru-
lunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 20 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” 
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 56 – 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanununun;
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a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır.

b) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın tek-
lifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 
değiştirilmiştir.

c) 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57 – 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 
Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlı-
ğının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 58 – 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları 
ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkra-
sında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 59 – 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol 
ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale 
ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” 
ibaresi “Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelik” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 60 – 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hâkim, askerî hâkim, 
Cumhuriyet Başsavcılığı veya askerî savcılık” ibaresi “hâkim veya 
Cumhuriyet Başsavcılığı” şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “hâkim, 
askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı ve askerî savcılık” ibaresi “hâkim 
ve Cumhuriyet Başsavcılığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 61 – 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendis-
liği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühen-
disliği Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “çeşitli kanunlarla” ibaresi “çeşitli kanun ve Cumhurbaşkanlığı 



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

477

kararnameleriyle” ve beşinci fıkrasında yer alan “Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Bakanlar Kurulunca çıka-
rılacak tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 62 – 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan 
“sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 63 – 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme 
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “Bakanlar 
Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” 
ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuru-
lunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, beşinci ve dokuzuncu 
fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” 
şeklinde,

c) 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 64 – 7/5/2009 tarihli ve 5898 sayılı Uçucu Maddelerin 
Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilgili Devlet bakan-
lıkları ile İçişleri, Millî Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sanayi 
ve Ticaret bakanlıklarının görüşleri alınarak, Sağlık Bakanlığınca” 
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakan-
lığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 5 incimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üze-
rine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 66 – 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 24 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 67 – 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları 
Kanununun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “ve bu 
Kanuna” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ve bunlara” 
şeklinde,

b) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanın teklifi ile 
Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanın tek-
lifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 68 – 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu 
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 69 – 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 70 – 23/4/2016 tarihli ve 6706 sayılı Cezaî Konularda 
Uluslararası Adlî İş Birliği Kanununun 19 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 71 – 18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 5 inci mad-
desinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
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Yürütme Maddeleri

MADDE 72 – (1) Yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde 
kararnameler ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanuna dayanılarak 
yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme madde-
lerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaş-
kanına yapılmış sayılır.

Tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelikleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanun Hükmünde Kararname 
ile değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe 
konulmuş olan tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldı-
rılmadıkça geçerliliğini sürdürür.

Başbakanlık Uzman Yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Başbakanlık merkez teşkilatında Uzman 
Yardımcısı kadrolarında görev yapanve iki yıllık süre sonunda hazırladık-
ları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın 
yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

MADDE 73 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri, 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda 
Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 74 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakan-
lar Kurulu yürütür.

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 71 kanunda toplam 170 
madde değiştirilmiş ve 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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(3). 14.6.2018 tarihli 699 s. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Yetki kanunu: 
10.05.2018/7142, R.G.: 06.07.2018/30470):

Özeti

699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

•	 21/1/2017 tarihli 6771 s. Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nda yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, 
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nda Cumhurbaşkanı, Cumhur-
başkanı yardımcıları ve bakanların andiçmelerine ilişkin husus-
larda 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye 
dayanılarak düzenleme yapılmaktadır.

İçeriği

Birinci madde ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan tuta-
nağın Cumhurbaşkanına verilmek üzere TBMM Başkanına sunulması 
düzenlenmektedir.

İkinci madde ile seçilen Cumhurbaşkanının andiçme töreni ile atanan 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanların andiçmelerine ilişkin süreler 
düzenlenmektedir.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanununda iki değişiklik yapıl-
mıştır. Bunlar m.20 (Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlandırılması) ve 
m.21 (Andiçme töreni) dir.

Bu kanun hükmünde kararname ile 1 kanunda toplam  
3 madde değiştirilmiştir.

(4). 02.7.2018 tarihli 700 s. Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum 
Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Yetki 
Kanunu: 18.10.1982/2709, 10.5.2018/7142, R.G.: 07.07.2018/30471):

Özeti

21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı T.C. Anayasasında değişiklik 
yapılmasına dair kanunda verilen yetki ile 700 Nolu T.C. Anayasasında 
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yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve KHK 
lerde değişiklik yapılması hakkındaki KHK, 02 Temmuz 2018 tarihinde 
kabul edildi ve 07 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlandı.

Bu kararname ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükmü kal-
mayan nizamname, talimatname, tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan, İcra 
Vekilleri Heyeti ibareleri çıkartılarak Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı 
kararnameleri ve ilgili mevzuat şeklinde değiştirilmiştir.

İçeriği

Yukarıda (1) (c) numaralı bendin ilgili bölümünde açıklanmıştır.

Bu kanun hükmünde kararname ile 211 kanun ve 5 kanun hük-
münde kararnamede toplam 1.112 madde değiştirilmiş,  

25 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(5). 02.7.2018 tarihli 702 s. Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat 
ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (Yetki kanunu: 10.05.2018/7142, R.G.: 
09.07.2018/30473)

Özeti

702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, barışçıl kullanım ilkesi 
esas alınarak nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin 
yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin 
iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik 
uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını 
ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisine haiz Nükleer 
Düzenleme Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile per-
sonelinin özlük haklarına ilişkin hususlarda 10/5/2018 tarihli ve 7142 
sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak düzenleme yapılmaktadır.

09 Temmuz 1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) Kanununun 4 üncü maddesine göre TAEK’in görevleri; atom 
enerjisinin barışcıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel 
ilke ve politikaları belirleyip önermek, atom enerjisi ile ilgili bilimsel, 
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teknik ve idari çalışmalar yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine 
etmek ve denetlemektir.

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan Türkiye ilerleme raporlarında 
TAEK dışında nükleer güvenlik alanındak düzenleyici bir kuruma gerek 
olduğu hususlarına yer verilmiştir.

Bu KHK ile nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radrasyon kullanımına ilişkin 
ilkeler belirlenmiş ve belirlenen ilkeler doğrultusunda düzenleyici faali-
yetleri yürütecek olan kamu tüzel kişiliğini haiz , idari ve mali özerkliğe 
sahip Nükleer Düzenleme Kurumu kurulmuştur. TAEK ise radyoaktif 
atıkların depolanması ve bertarafı ile ilgili görevlerini ve Ar-Ge çalışmala-
rını yürütmeye devam edecektir.Ayrıca 09.11.2007 tarihli ve 5710 sayılı 
Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına 
İlişkin Kanunun kapsamadığı konular düzenlenmiş, kapsadığı konular 
ise dünyadaki uygulamalar çerçevesinde revize edilmiştir.

İçeriği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, barışçıl 
kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona 
ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin 
ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerin-
den korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar 
ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici 
kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat, görev, 
yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük haklarına ilişkin esasları 
belirlemektir.

(2) Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili tesis, cihaz, 
madde ve faaliyetler bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındadır.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilecek muafiyet-
ler ile bu muafiyetlerin sınır ve koşulları güvenlik ve emniyet ilkeleri esas 
alınarak Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yönetmelikle belirlenir.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

MADDE 3 – (1) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanında, nükleer 
enerji ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek veya tüzel kişiler, 
Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu nükleer güvence ile ilgili ulusla-
rarası anlaşma ve sözleşmelere uymakla yükümlüdür.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren ve çalışanların, 
halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini 
içeren her türlü faaliyette;

a) Faaliyetin bireysel veya toplumsal açıdan fayda sağlaması,

b) Faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının, çevre-
sel, ekonomik ve sosyal faktörler de dikkate alınarak mümkün ve makul 
olan en düşük düzeyde tutulması,

c) Faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının Kurum 
tarafından belirlenen doz sınırlarını aşmaması ilkeleri esas alınır.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren faaliyetler 
ile bu faaliyetlerin yürütüldüğü tesis veya yerler güvenlik, emniyet ve 
nükleer güvence açısından Kurumun düzenleyici kontrolüne tabidir.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetleri bu 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki alanlarda düzenleyen 
ya da denetleyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının idari işlem ve 
eylemleri güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceyi zafiyete uğratacak, 
Kurumun yetkilerini kısıtlayacak, yetkilerini ve görevlerini yerine getir-
mesini engelleyecek şekilde ve Kurumun uygun görüşü alınmadan tesis 
edilemez. Güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye ilişkin husus ve 
faaliyetlerde bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlerde 
öncelikli olarak güvenlik ve emniyetin temin edilmesi esastır.

(6) Bir faaliyetin yürütülmesinde veya tesiste güvenlik ve emniyetin 
sağlanmasında asıl sorumluluk yetkilendirilen kişiye aittir. Verilen yetkinin 
koşullarına ve mevzuata uymak veya düzenleyici kontrol altında olmak 
veya yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirme yapmak 
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veya hizmet almak yetkilendirilen kişinin sorumluluğunu azaltmaz ve 
ortadan kaldırmaz.

(7) Kurum, düzenleyici kontrol kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle 
yetkilendirilen kişinin eylem ve işlemlerinden sorumlu tutulamaz.

(8) Yetkilendirilen kişinin bu Kanun Hükmünde Kararname kapsa-
mındaki sorumlulukları, yetkilendirmede belirtilen koşulların sağlan-
dığının Kurum tarafından teyit edilmesi ile sona erer. Yetkilendirilen 
kişinin işi bırakması, iflas etmesi ve benzeri durumlar sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme, Denetim, Ceza Hükümleri ve İdari Yaptırımlar ile 
Koordinasyon
Yetkilendirme ve Denetim

MADDE 4 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faa-
liyetler Kurumdan yetki alınmaksızın yürütülemez. Bu Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamındaki bir faaliyeti yürütmek isteyen gerçek veya 
tüzel kişiler Kurumdan faaliyet için gerekli yetkiyi almak üzere Kuruma 
başvurmakla yükümlüdür. Ancak, Kurum yetkilendirme gerektirmeyen 
faaliyetleri belirleyerek bunlar için bildirim yükümlülüğü getirebilir.

(2) Kurumdan yetki belgesi veya onay alınması gereken hususlar ile izin 
ve/veya lisans alınması gereken faaliyetler Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(3) Kurumdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye 
Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiler lisans alabilir.

(4) Kurum yetkilendirdiği bir faaliyet için güvenlik ve emniyete ilişkin 
uyulması gereken koşullar da dâhil olmak üzere gerekli yetki koşullarını 
belirler.

(5) Kurum yetkilendirilmek üzere Kuruma başvuran kişiler tarafın-
dan sunulan bilgi ve belgelerin doğrulanması amacına yönelik olarak 
araştırma, yerinde inceleme veya tespit yapabilir.

(6) Kurum tarafından verilen yetki devredilemez.

(7) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki yetkilendirme-
lere ilişkin süreçler, başvuru, yetkilerin kapsamı ve geçerlilik süreleri, 
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yenileme, iptal, askıya alma veya daha önce yetkilendirilmiş bir faaliyet 
için başka bir kişinin yetkilendirilmesine ilişkin hususlar Kurum tara-
fından yönetmelikle belirlenir.

(8) Yetkilendirme için başvuru yapan kişiler, Kurum tarafından yet-
kilendirme için talep edilen tüm bilgi ve belgeleri istenilen biçim ve 
içerikte sağlamak ve Kurum bütçesine gelir kaydedilmek üzere Kurum 
tarafından belirlenen bedelleri ödemekle yükümlüdür.

(9) (Değişik fıkra:14/2/2019-7164/45 md.) Yetkilendirilen tüzel kişiler, 
tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşenlerin inşa, imalat ve montaj süreçleri 
ile saha araştırmalarının denetimine yönelik olarak, Kurum tarafından 
yetkilendirilen özel hukuk tüzel kişilerinden Kurumun belirlediği usul 
ve esaslar kapsamında ayrıca denetim hizmeti alır. Yetkilendirilen kişi-
nin bu fıkra kapsamındaki denetim faaliyetlerine ve denetçilere ilişkin 
sorumlulukları Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

(10) Kurum tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler verilen yetkinin 
koşulları çerçevesinde; her türlü sorumluluk kendisinde olmak üzere;

a) Faaliyet sırasında radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyeti 
sağlar,

b) Personelin ve kuruluşun güvenlik ve emniyet kültürüne sahip 
olmasını sağlar,

c) Faaliyeti güvenli ve emniyetli bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli 
organizasyon yapısıyla, gerekli mali kaynaklarla, yeterli sayıda ve yetkin 
personel istihdam ederek sürdürür,

ç) Kurum tarafından belirlenen sıklıkta güvenlik ve emniyet değer-
lendirmeleri yapar veya yaptırır,

d) Faaliyetini Kurum tarafından uygun görülen yönetim sistemiyle 
yürütür,

e) Kurum tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri istenen biçim, 
içerik ve kapsamda Kuruma sunar,

f ) Güvenlik ve emniyete ilişkin olarak gereken veya Kurum tarafından 
istenen araştırma ve incelemeleri yapar veya yaptırır,
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g) Mevzuatta ve yönetim sisteminde tanımlı kayıtları tutar, bildirim 
ve raporlamaları yapar,

ğ) Nükleer güvenceye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirir,

h) Faaliyetin sona ermesinden sonra faaliyetin düzenleyici kontrolden 
çıkarılması için gereken şartları sağlar,

ı) Kurum tarafından yapılan denetimler kapsamında gerekli düzeltici 
ve önleyici faaliyetler ile işlem ve eylemleri yerine getirir,

i) Nükleer güvenlik ilkeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurum tara-
fından belirlenen güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye ilişkin ilave 
yükümlülükleri yerine getirir.

(11) Yetkilendirilen gerçek kişiler yetkilendirilmiş olduğu faaliyeti 
güvenlik ve emniyete azami önem ve önceliği vererek mevzuat ve yetki 
koşulları uyarınca yerine getirir.

(12) Yetkilendirilen kişi, faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona erme-
den, faaliyetin yürütüldüğü yeri veya tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif 
kaynağı veya radyoaktif atığı sahipsiz kalacak şekilde terk edemez.

(13) Yetkilendirilen kişiler Kurumun denetimine tabidir. Kurum, bu 
kişilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerini de denet-
leyebilir. Denetimler programlı ya da programsız, resmi tatil günleri de 
dâhil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve günün herhangi bir saatinde 
haberli veya habersiz yapılabilir. Bu madde kapsamında yapılacak iş ve 
işlemler ile denetçinin vasıfları, denetimin şekli, kapsamı ve denetime 
ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

(14) Kurum bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki denetim 
yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak, sonuçları itibarıyla Kurum açısın-
dan bağlayıcı olmayacak şekilde inceleme, araştırma, tespit ve raporlama 
yapmak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, yetkilendirilmiş 
özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerden hizmet satın alabilir.

(15) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında lisans verilen 
tesislerin sahalarında yapılacak yapılar hakkında 29/6/2001 tarihli ve 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri ile 9/5/1985 
tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun fenni mesuliyete ilişkin hükümleri 
uygulanmaz. Bu yapıların denetimi Kurum tarafından yapılır. Denetimler 
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bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte de 
yapılabilir. Kurumun bu kapsamdaki talepleri ihtisas sahibi kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından gecikmeksizin karşılanır.

(16) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir faaliyeti 
yürütmek üzere yetkilendirilen kişiler Kurumun denetimleri için Kurum 
bütçesine gelir kaydedilmek üzere Kurum tarafından belirlenen tutarda 
bedeli yatırmakla yükümlüdür.

(17) (Ek fıkra:14/2/2019-7164/45 md.) Yetkilendirilen kişi, bu Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamındaki mali yükümlülükleri yerine getirir.

(18) (Ek fıkra:14/2/2019-7164/45 md.) Bu Kanun Hükmünde Karar-
name kapsamında denetime tabi olanlar ile bunların yetkili personeli, 
Kurum denetçilerinin ve Kurum tarafından görevlendirilen kişilerin 
görevlerini serbestçe ve zamanında yerine getirebilmeleri için gerekli 
şartları sağlamakla ve koruyucu güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

(19) (Ek fıkra:14/2/2019-7164/45 md.) Bu Kanun Hükmünde Karar-
name kapsamında denetime tabi olanlar ile bunların yetkili personeli, 
nükleer güvence denetimi ile ilgili uluslararası yükümlülükler uyarınca 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
onaylanmış denetçileri tarafından yapılan denetimlerde, ilgili mevzuatta 
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirir.

Ceza Hükümleri ve İdari Yaptırımlar

MADDE 4/A – (Ek: 14/2/2019-7164/46 md.)

(1) Bu fıkrada sayılan fiilleri işleyenlere aşağıdaki cezalar uygulanır:

a) Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini geçerli 
bir lisansa sahip olmaksızın işletenler dört yıldan sekiz yıla kadar hapis 
ve beşbin gün adli para cezası ile, radyasyon uygulamalarını geçerli bir 
lisansa sahip olmaksızın yürütenler bir yıldan dört yıla kadar hapis ve 
bin gün adli para cezası ile, Kurumdan izin alınması gereken faaliyetleri 
geçerli izne sahip olmaksızın yürütenler iki yıldan beş yıla kadar hapis 
ve üçbin gün adli para cezası ile cezalandırılır.

b) Faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütül-
düğü yeri veya tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif kaynağı veya radyoaktif 
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atığı sahipsiz kalacak şekilde terk edenler üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
ve beşbin gün adli para cezası ile cezalandırılır.

c) Nükleer madde, radyoaktif kaynak ve radyoaktif atıkları; zimmet, 
yağma, hırsızlık, dolandırıcılık suçları veya başka bir hukuka aykırı 
davranış ile elde eden kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin 
gün adli para cezası ile cezalandırılır.

ç) Nükleer madde, radyoaktif kaynak veya radyoaktif atıkların kay-
bolmasına, çalınmasına veya yetkisiz kişilerin eline geçmesine ihmal 
göstererek veya dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan 
kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar dışında rad-
yoaktif atıklar veya kullanılmış yakıtları Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisine sokan kişiler beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin gün adli 
para cezası ile cezalandırılır.

e) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ile 
nükleer madde, radyoaktif kaynak veya radyoaktif atıklara karşı yetkisiz 
müdahalede bulunan, sabote eden, saldıran veya zarar veren kişiler beş yıl-
dan onbeş yıla kadar hapis ve onbin gün adli para cezası ile cezalandırılır.

f ) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ile 
nükleer madde, radyoaktif kaynak veya radyoaktif atıklara ilişkin yazı-
lımlara karşı yetkisiz müdahalede bulunan, sabote eden, saldıran veya 
zarar veren kişiler beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin gün adli 
para cezası ile cezalandırılır.

g) Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini cebir veya 
tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçiren, 
zapteden veya kontrolü altına alan kişiler oniki yıldan yirmi yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

ğ) Nükleer silah ya da nükleer veya radyolojik patlayıcı cihaz imal 
eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan veya 
kullanan veya kullanımını yaygınlaştıran kişiler yirmibeş yıldan otuz yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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h) Bu fıkrada sayılan fiillerin gerçek veya tüzel kişiyi, uluslararası bir 
örgütü veya bir devleti bir eylemi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya 
zorlamak amacıyla gerçekleştirilmesi hâlinde verilecek ceza eylemin ve 
fiilin ağırlığına göre yarısından iki katına kadar artırılır.

ı) Bu fıkrada sayılan fiillerin bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde verilecek ceza eylemin ve fiilin ağırlığına göre yarısından bir 
katına kadar artırılır.

i) Bu fıkrada sayılan fiillerin işlenmesiyle herhangi bir kişinin sağlığının 
ciddi bir biçimde bozulmasına, ölümüne veya mülke veya çevreye karşı 
önemli zarara sebebiyet verilmesi durumunda verilecek ceza eylemin ve 
fiilin ağırlığına göre yarısından bir katına kadar artırılır.

j) Radyoaktif maddelerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununda düzenlenen kasten öldürme, kasten yaralama, çevrenin 
kasten kirletilmesi suçlarının işlenmesinde kullanılması hâlinde verilecek 
ceza eylemin ve fiilin ağırlığına göre yarısından iki katına kadar artırılır.

k) Kurum adına denetimle görevli kişilerin görevlerini yapmasını 
engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişiler fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5237 sayılı Kanunun 
265 inci maddesi uyarınca cezalandırılır.

(2) Bu fıkrada sayılan fiillerin tespit edilmesi durumunda Kurum 
tarafından aşağıdaki idari para cezaları uygulanır:

a) Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi 
durumunda tesisin niteliği Kurum tarafından yönetmelikle belirlen-
mek suretiyle bir milyon beş yüz bin ila yetmiş beş milyon Türk Lirası, 
radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip 
olmaksızın işletilmesi durumunda yedi yüz elli bin ila yedi milyon beş 
yüz bin Türk Lirası, radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip 
olmaksızın yürütülmesi durumunda on beş bin ila yüz elli bin Türk Lirası.

b) İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin 
olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi durumunda yetmiş 
beş bin ila üç yüz elli bin Türk Lirası, yetki belgesi alınması gereken 
faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi hâlinde iki bin ila 
yetmiş beş bin Türk Lirası.
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c) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında nükleer tesislere 
ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve 
talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının 
aşılması hâlinde yüz elli bin ila bir milyon beş yüz bin Türk Lirası, 
radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat 
veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket 
edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması hâlinde yetmiş beş bin 
ila üç yüz elli bin Türk Lirası, diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat 
veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket 
edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması hâlinde iki bin ila on 
beş bin Türk Lirası.

ç) Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıl-
dıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge 
sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını 
etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 
ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen 
kişiye bir milyon beş yüz bin ila yetmiş beş milyon Türk Lirası, radyoaktif 
atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yedi yüz elli bin ila yedi milyon 
beş yüz bin Türk Lirası, diğer faaliyetler için on beş bin ila yüz elli bin 
Türk Lirası.

d) Bu fıkra uyarınca uygulanan idari para cezalarına ek olarak aykı-
rılıkların giderilmesi için Kurum tarafından ilgili kişiye uygun bir süre 
verilir. Aykırılıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi hâlinde idari 
para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı tutarında uygulanır. 
Gerçek dışı belgenin, yanıltıcı bilginin veya yetki koşullarındaki deği-
şikliğin yetkilendirmeye esas teşkil etmesi ve düzeltilmesinin mümkün 
olmadığının tespit edilmesi hâlinde ise idari para cezasına ek olarak yetki 
askıya alınır, kısıtlanır veya iptal edilir.

(3) İkinci fıkrada sayılan fiillerin halk veya çevre sağlığına ve güven-
liğine tehdit oluşturacak şekilde tahribata yol açtığının tespit edilmesi 
hâlinde uygulanacak idari para cezası bir kat artırılır. Kurum, para 
cezasına ek olarak, fiillerin halk ve çevre üzerinde oluşturduğu riskin 
devamı süresince lisans veya izni kısıtlayabilir, askıya alabilir. Kurum, 
fiillerin halk ve çevre üzerinde oluşturduğu riskin ağırlığına göre lisans 
veya izni iptal edebilir.
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(4) Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde 
ödenir. İdari para cezalarına karşı otuz gün içerisinde idare mahkeme-
lerinde dava açılabilir. Verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna 
başvurulması takip ve tahsilatı durdurmaz.

(5) Beş yıl içinde ikinci fıkranın uygulanmasını gerektirir fiillerin tek-
rarı hâlinde her bir fiil için idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

(6) Para cezası uygulanması, idari para cezası verilen yetkilendirilen 
kişilerin güvenlik ve emniyet tedbirlerini alma yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmaz.

(7) Kurum, gerek gördüğü hallerde, nükleer madde, radyoaktif kaynak 
ve radyoaktif atıkların güvenlik ve emniyetinin sağlanması için masrafı 
yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere, alıkoyma ve taşıma da dâhil olmak 
üzere gereken tedbirleri alabilir veya aldırabilir.

(8) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre idari para cezalarının 
veya idari yaptırımların uygulanması, bu Kanun Hükmünde Kararna-
menin diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre verilen cezalar ve alınan tedbirler diğer 
kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez.

(9) Bu madde kapsamında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin 
uygulama esasları; fiilin icraî veya ihmâlî davranışla işlenmesi, kusurun 
derecesi, ihlal edilen menfaatin ağırlığı, ihlal edenin ekonomik durumu 
gibi hususlar dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenir.

(10) Bu madde uyarınca uygulanacak idari yaptırımlar hakkında 
bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde 
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(11) İdari yaptırımlar hakkında karar vermek, idari yaptırımları uygu-
lamak ve idari yaptırımların uygulanması için ilgili mercilerden talepte 
bulunmak hususlarında Kurul yetkilidir.

Koordinasyon

MADDE 5 – (1) İçişleri Bakanlığı, nükleer tesislerin ve nükleer 
maddelerin saha dışı fiziksel korunması ve emniyet konularını yetkilen-
dirilen kişi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile yürütür. 
Sorumluluğu yetkilendirilen kişiye ait olan nükleer tesis ve maddelerin 
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saha içi emniyetine ilişkin beklenmeyen yetersizliklerin oluşması ve 
yetkilendirilen kişinin veya Kurumun talep etmesi durumunda, İçişleri 
Bakanlığı saha içi emniyetin sağlanması için gerekli geçici tedbirleri alır.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlerden 
nükleer tesis ve radyoaktif maddelerin emniyetine ilişkin gerekli işbirliği 
ve destek Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihba-
rat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili diğer kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından sağlanır.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlerden 
tanı, tedavi, görüntüleme, tıbbi araştırma veya prosedür gereği kullanı-
lan radyasyon kaynaklarının ve donanımlarının taşıması gereken asgari 
gereklilikler, kalite, piyasa gözetimi ve denetimi ile hasta ve refakatçilerinin 
radyasyondan korunmasına ilişkin hususlar Kurumun uygun görüşü 
alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenir.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olan faaliyetlerde 
Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun radyolojik etkilere ilişkin 
bölümlerinin formatı Kurumun uygun görüşü ile Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu bölümler Kurum tarafından 
değerlendirilir.

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlerde 
radyasyon acil durumları ile saha içi acil durumlara müdahale Kurum 
tarafından, saha dışı acil durumlara müdahaleye ilişkin hususlar ise Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenir. Yetkilendi-
rilen kişi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda 
yönetilecek acil durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği 
içinde hareket eder.

(6) Radyoaktif maddelerin taşınmasında; güvenlik ve emniyete ilişkin 
hususlar Kurum tarafından, diğer hususlar ise Kurumun uygun görüşü 
alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenir.

(7) Binalarda radon birikimi, yapı malzemeleri ile içme ve kullanma 
suyundaki radyoaktivite, kaplıca, mağara, maden gibi yeraltı ve yer üstü 
işyerlerinde yürütülen faaliyetler nedeniyle maruz kalınabilecek radyas-
yon, uçuş personelinin maruz kaldığı radyasyon gibi doğal radyasyona 
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maruz kalma durumları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
Kurumun uygun görüşü alınarak düzenlenir. Kurum bu durumlara 
ilişkin radyasyondan korunma açısından özel şartlar belirleme ve bu 
şartlara uygunluğu denetleme yetkisini haizdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kullanılmış Yakıtlar, Radyoaktif Atıklar, İşletmeden Çıkarma
Radyoaktif Atık ve İşletmeden Çıkarma İlkeleri, Ulusal Radyoaktif Atık 
Yönetim Planı ve Özel Hesaplar
Radyoaktif Atıklar

MADDE 6 – (1) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı dışında yürü-
tülen bir faaliyet sonucu ortaya çıkmış olan radyoaktif atıklar, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisine sokulamaz.

(2) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde üretilmiş ve kullanım 
süresi dolduğunda menşei ülkeye iade şartı ile ihraç edilmiş radyoaktif 
kaynaklara ve radyoaktif atıkların transit geçişine birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz.

(3) Radyoaktif atıklar çevreye salınamaz veya bırakılamaz.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yürütülen faali-
yetlere ilişkin olarak:

a) Ortaya çıkacak radyoaktif atıklar miktar, hacim ve radyoaktivite 
açısından mümkün ve makul olan en düşük düzeyde tutulur.

b) Radyoaktif atıklar başka bir yetkilendirilen kişiye devredilene kadar, 
işletme esnasında ortaya çıkan kullanılmış yakıtlar ise her halükarda 
işletme ömrü boyunca santral sahasında depolanır.

c) Ortaya çıkan kullanılmış yakıtlar veya radyoaktif atıkların yönetimi 
ve ilgili maliyetlerin karşılanması da dâhil olmak üzere tüm sorumluluk 
faaliyet için yetkilendirilen kişiye aittir.

ç) Kullanılmış yakıtların ve radyoaktif atıkların tesis içerisinde veya 
tesis dışarısında her türlü taşınmasından kullanılmış yakıtı veya radyo-
aktif atığı ortaya çıkaran faaliyeti yürütmek üzere yetkilendirilen kişi 
sorumludur. İşletmeden çıkarma faaliyetleri sırasında meydana çıkacak 
radyoaktif atıkların her türlü sorumluluğu yetkilendirilen kişiye aittir.
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d) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı içerisinde yapılan faaliyetler 
neticesinde ortaya çıkan radyoaktif atıklar TAEK tarafından bertaraf edilir.

e) Sahipsiz radyoaktif bir madde tespit edildiği takdirde TAEK ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır veya aldırır.

f ) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık işleme ve depo-
lama tesisleri işletme ömürleri sonunda, yetkilendirilen kişi tarafından 
mali sorumluluğu da üstlenilerek hemen söküm stratejisi ile işletmeden 
çıkarılır. Kaza sonrası işletmeden çıkarma durumunda yetkilendirilen 
kişinin önerisi ve Kurumun onayı ile hemen söküm dışındaki diğer 
seçenekler uygulanabilir.

g) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık işleme ve 
depolama tesisleri işletmeden çıkarılırken, yetkilendirilen kişi, sahanın 
kullanımı için özel tedbir gerektirmeyecek şekilde sahayı çevre ile uyumlu 
hale getirir.

ğ) Radyoaktif atık bertaraf tesisleri mevzuatta tanımlı güvenlik ve 
emniyet önlemleri alındıktan sonra kapatılır ve yalnızca kısıtlı kullanım 
amacıyla düzenleyici kontrolden çıkarılabilir.

(5) Yetkilendirilen kişi ilgili mevzuat uyarınca; radyoaktif atığı yurt-
dışına ihraç ettiğinde veya işlenmek, depolanmak veya bertaraf edilmek 
üzere başka bir yetkilendirilen kişiye teslim ettiğinde, ihraç veya teslimi 
yapan yetkilendirilen kişinin bu Kanun Hükmünde Kararname kapsa-
mındaki radyoaktif atığa ilişkin sorumluluğu sona erer.

(6) TAEK, yetkilendirilen kişilerin görüşlerini de alarak, Türkiye 
Cumhuriyetinde bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren 
faaliyetler sonucu ortaya çıkan tüm radyoaktif atıklar ve kullanılmış yakıt-
ların yönetimine ilişkin ulusal radyoaktif atık politikasını ve stratejinin 
belirlenmesine esas Ulusal Radyoaktif Atık Yönetim Planı Taslağını, sonu 
(0) ve (5) ile biten yılların en geç Aralık ayı sonuna kadar hazırlar ve 
Bakanlığa sunar. Bakanlık, Kurumun görüşünü alarak Ulusal Radyoaktif 
Atık Yönetim Planını belirler.

(7) Bakanlık merkez muhasebe birimi nezdinde radyoaktif atık yöne-
timi özel hesabı ve işletmeden çıkarma özel hesabı açılır.
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(8) (Değişik:14/2/2019-7164/47 md.) Türkiye Cumhuriyeti egemen-
lik alanı içinde nükleer santral işletenler ile nükleer santral dışındaki tesis 
ve uygulamalarda radyoaktif atık üreten kişiler onbirinci fıkra uyarınca 
belirlenecek tutarda radyoaktif atık yönetimi ve işletmeden çıkarma 
özel hesaplarına ayrı ayrı ödeme yapar. Özel hesaplar adına tahsil edilen 
gelirler amacı dışında kullanılamaz.

(9) Özel hesapların gelirlerini yönetmek ve özel hesaplardan yapılacak 
ödemeleri onaylamak üzere bir Hesaplar Yönetim Kurulu oluşturulur. 
Hesaplar Yönetim Kurulu; ikisi Bakanlık olmak üzere, TAEK, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve toplam sayısı 
üçü geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde nükleer 
santral işleten tüzel kişilerin birer temsilcisi ile diğer tesis ve uygulamaları 
temsilen bir kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Bakanlık 
temsilcilerinden birisi Başkan olarak görev yapar. Hesaplar Yönetim 
Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı beştir.

(10) Hesaplar Yönetim Kurulunun sekretarya işlemleri Bakanlık 
tarafından yürütülür. Hesaplar Yönetim Kurulu belirleyeceği konularda 
çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli gördüğü takdirde, kamu kurum 
ve kuruluşları ile tüzel kişilerin temsilcilerini bilgi almak üzere çağırabilir.

(11) Özel hesaplara ödenecek miktarlar ile teminat miktarları, nük-
leer santraller için üretilen birim elektrik (kWh) başına, diğer tesis ve 
uygulamalar için ise tesisin ve uygulamanın türü, atığın sınıfı, miktarı 
ve aktivitesine göre Hesaplar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
Özel hesaplara ödenecek miktarlar ile teminat miktarları her yıl gözden 
geçirilir ve öngörülen giderleri karşılayacak şekilde güncellenir. Ancak, 
uluslararası anlaşmalarda belirlenen süreler için bu anlaşmalarda yer alan 
hükümler uygulanır.

(12) Radyoaktif atık yönetimi özel hesabından;

a) Radyoaktif atık bertaraf tesisi kurulabilecek sahaların belirlenmesi 
ve ilgili saha çalışmaları,

b) Radyoaktif atık bertaraf tesisinin tasarımı, lisanslanması, inşası, 
işletilmesi, bakımı, kapatılması ve düzenleyici kontrolden çıkarılması,

c) Bu fıkrada belirtilen amaçlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyet-
leri işlemlerini yapmak üzere TAEK’e, bu faaliyetleri için ödeme yapılır.
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(13) İşletmeden çıkarma özel hesabından;

a) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık tesislerinin, 
ortaya çıkan radyoaktif atıkların bertarafının maliyetleri de dâhil olmak 
üzere işletmeden çıkarılması,

b) Tesis sahasının çevreyle uyumlu hale getirilmesi işlemlerini yapmak 
üzere, yetkilendirilen kişiye bu faaliyetleri için ödeme yapılır.

(14) Radyoaktif atık ve işletmeden çıkarma özel hesabındaki meblağın, 
işletmeden çıkarma sırasında veya atık yönetimi ile ilgili öngörülenler 
dışında olabilecek masraflar nedeniyle ya da tesisin planlanandan erken 
işletmeden çıkarılması üzerine yetersiz kalması durumunda maliyetler 
yetkilendirilen kişi tarafından sağlanan teminattan karşılanır. Teminat 
yetersiz ise kalan miktar yetkilendirilen kişiden tahsil edilir. Özel hesapta 
biriken meblağ dikkate alınarak söz konusu teminat miktarı yetkilendi-
rilen kişinin talebi üzerine yeniden belirlenir.

(15) Özel hesaplarda toplanan gelirler 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun uyarınca değerlendirilir.

(16) İşletmeden çıkarma özel hesabı her bir tesis için ayrı ayrı takip 
edilir. İşletmeden çıkarma sırasında özel hesapta biriken meblağ ve temi-
nat toplamından daha az harcama yapılırsa kalan miktar radyoaktif atık 
yönetimi özel hesabına devredilir.

(17) Ödenecek miktarı zamanında yatırmayanlar hakkında Bakanlık 
tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil işlemi başlatılır.

(18) Hesaplar Yönetim Kurulunun oluşumu, çalışma usul ve esasları 
ile özel hesap gelirlerinin elde edilmesi, takibi, tahsili, giderleştirilmesi, 
muhasebeleştirilmesi, denetimi, özel hesapların işleyişine ilişkin diğer 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.

(19) Hesaplar Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, (30.000) gösterge 
rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar 
kadar huzur ücreti ödenir.

(20) Tesisin erken işletmeden çıkarılması ihtimaline karşı radyo-
aktif atık yönetimi ve işletmeden çıkarma için gerekli maliyetlerin 
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karşılanabileceğine ilişkin teminatın yeterliliği Hesaplar Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanıp Kuruma bildirilmeden tesisin işletmeye alınmasına 
yönelik yetkilendirme yapılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Nükleer Düzenleme Kurumu
Kurum

MADDE 7 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer 
mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak 
üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, kısa adı 
“NDK” olan ve Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıkla ilişkili Nük-
leer Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. 
Kurum; Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kuruldur. 
Kurum, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görev 
ve yetkileri bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurum kararları 
yerindelik denetimine tabi tutulamaz, hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi Kurum kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 
Kuruma, düzenleyici faaliyetlerini zafiyete uğratacak, bu faaliyetlerle 
çelişecek veya faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini engelleyecek 
yükümlülükler verilemez. Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır. 
Kurumun malları, varlıkları, hak ve alacakları haczedilemez ve rehnedile-
mez. Kurum bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlere 
ilişkin gerek görülen yerlerde merkeze bağlı birimler kurabilir.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı doğrultusunda Kuru-
mun düzenleyeceği faaliyet, konu ve alanlar ile Kurumun görev ve yetkileri 
Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(3) Kurum; acil durum planlaması ve müdahalesi, halk ve çalışan-
ların sağlığı, çevrenin korunması, nükleer alanda hukuki sorumluluk, 
su kullanımı ve besin tüketimi, arazi kullanımı ve planlaması, tehlikeli 
maddelerin taşınması ve görev alanıyla ilgili paydaşı olduğu diğer alan-
larda yetkili diğer kurum ve kuruluşlarla güvenlik ve emniyet açısından 
işbirliği yapar ve kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunur.

(4) Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılaması esastır. Kurumun 
gelirlerinin giderlerini karşılamaması durumunda fark, genel bütçe-
den Kurumun ilişkili olduğu bakanlığın bütçesine bu amaçla konulan 
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ödenekten karşılanır. Kurumun gelirlerinin giderlerinden fazla olması 
durumunda fark, bir sonraki yıl bütçesine aktarılır. Süresinde ödenme-
yen Kurum alacakları ve gecikme zamları genel hükümlere göre takip ve 
tahsil edilir. Kurumun uygulayacağı işlem ve hizmet bedellerine ilişkin 
hususlar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.

(5) Kurum, Kurul kararı ile beş yıla kadar yıllara sâri yüklenmelere 
ait sözleşmeler yapabilir. Kurumun hesap yılı mali yıldır. Kurumun 
demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlemlerine, bütçe uygulamasına 
ve giderlerin yapılmasına ilişkin esaslar ile Kurumun iç denetim usul 
ve esasları, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunun Kurumun tabi olduğu hükümleri saklı kalmak üzere 
Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

(6) Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere; toplam beş 
üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı, 
atamayla birlikte Başkanı ve İkinci Başkanı görevlendirir.

(7) Kurul; nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesis-
leri dışındaki yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini Başkana devredebilir. 
Kurulun görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları Kurum tarafından 
yönetmelikle belirlenir.

(8) Kurul üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir 
dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine 
aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci 
Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru 
Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe 
göreve başlamış sayılmazlar.

(9) Kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartla-
rını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi ve otuz 
gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili 
makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. 
Atama gerçekleşinceye kadar üyelerin almakta oldukları her türlü ödeme 
Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bir kamu kurumunda 
çalışmayanlardan Kurul üyeliğine atanıp görevi sona erenlere, herhangi 
bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödeme, 
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Kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu fıkrada belirtilen nedenlerle 
üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez.

(10) Başkanlık; Başkan, iki başkan yardımcısı ve hizmet birimlerin-
den oluşur. Başkanlık teşkilat yapısı, başkanlığın ve başkanın görev ve 
yetkileri, yetki devri, başkan yardımcıları ile daire başkanlarının atanma 
usul ve şartları Cumhurbaşkanlığı tarafından yürürülüğe konulan yönet-
melik ile düzenlenir. Başkan yardımcıları ile daire başkanlarının yetki, 
görev ve sorumlulukları ile diğer personelde aranacak nitelikler teşkilat 
yönetmeliği ile belirlenir.

(11) Kurum personeli bu Kanun Hükmünde Kararnameyle düzenle-
nen hususlar dışında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabidir. Kurumun hizmet birimlerinde ve merkeze bağlı 
birimlerde asli görev ve hizmetler, Nükleer Düzenleme Uzmanları, 
Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcıları ve diğer personel eliyle yürü-
tülür. Kurum personeli Başkanın onayı olmaksızın başka kamu kurum 
ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez. Kurumda, istihdam 
edilecek olan Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılarının mesleğe alın-
maları, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlilik sınavları ile nükleer 
düzenleme uzmanlığına atanmalarına ilişkin yabancı dil yeterliliği de dâhil 
olmak üzere aranacak şartlar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. 
Kurumda istihdam edilmek üzere Kurum adına ve hesabına 8/4/1929 
tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hak-
kında Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri 
ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet 
yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Nükleer Düzenleme 
Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler 
ise, Nükleer Düzenleme Uzmanı kadrolarına atanır.

(12) Kurum insan kaynakları yönetmeliğinin yayımından itibaren 
Kurumun kadro sayısının yüzde onunu aşmamak üzere ilgili mevzu-
atta belirtilen süre koşulu dikkate alınmaksızın Kurumun asli görev-
lerine ilişkin olarak uzmanlığına ihtiyaç duyulan öğretim üyeleri ile 
kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlar 
ile teknik hizmetler sınıfındaki personel Başkanın talebiyle Kurumda 
geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen mesleğe özel 
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yarışma sınavıyla alınanlar ile teknik hizmetler sınıfına dâhil personele 
ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasındaki sınırlamalara tabi olmaksızın öğretim 
üyelerine, Kurul kararı ile görevlendirmeden önce kendilerine ödenen 
aylık net tutarın yıllık ortalamasını aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca 
belirlenen miktarda ödeme yapılabilir. Bu ödemelerden damga vergisi 
hariç hiçbir kesinti yapılmaz.

(13) Kurum personelinin çalışma usul ve esasları ile uyacakları mes-
leki ve etik ilkeler ile istihdam edilecek personelin nitelikleri Kurum 
tarafından yönetmelikle belirlenir.

(14) Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle verilen görevlerin yürü-
tülmesi için, 657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel 
çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın Kurumun görev 
alanı ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda yerli ve yabancı 
uzmanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Bunlar 31/5/2006 
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılır. Sözleşmeli personele ödenecek ücretin net tutarı, yabancı 
uzmanlar ile yurt dışında nükleer enerji alanında fiilen en az beş yıl çalış-
mış yerli uzmanlar için birinci dereceli Nükleer Düzenleme Uzmanına 
ödenen aylık net tutarın yıllık ortalamasının oniki katını aşmamak üzere 
Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli per-
sonel sayısı kurum kadro sayısının yüzde yirmisini geçemez. Bu şekilde 
çalıştırılacaklara ilişkin hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(15) Kurumun kadroları ekli (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
Söz konusu cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek ve mevcut kadro 
unvanları veya Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi eki cetvellerde yer alan, başkanlık müşaviri kadrosu ihdası 
hariç, kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadro sınıf, unvan ve dere-
celerinin değiştirilmesi hususunda Kurul yetkilidir.

(16) Kurul başkan ve üyeleri ile on birinci fıkrada belirtilen kurum 
personeline; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali 
ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemelerin iki katına kadar aynı 
usul ve esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararıyla ödeme yapılabilir. 
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Hangi kadro unvanı için ne kadar ödeme yapılacağını belirlemeye 
Cumhurbaşkanı yetkilidir. Kurul üyeleri ile Kurum personeli emek-
lilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk 
kabul edilir. Emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal 
kesintilere tabi olmayanlar bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre 
de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Kurul üyeliğine atananlar ile 
on birinci fıkrada belirtilen kurum personeli 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine tabidir. 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
sigortalı iken Kurul üyeliklerine atananlardan bu görevleri sona erenle-
rin bu görevlerde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığı derece ve 
kademelerinin tespitinde dikkate alınır. Bunlardan, 5510 sayılı Kanunun 
geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin bu görevlerde geçen süreleri 
makam tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesi gereken süre olarak 
değerlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
iken, Kurul üyesi olarak atananların, önceki kurum ve kuruluşları ile 
ilişiklerinin kesilmesi, kendilerine kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı 
ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanların kıdem tazminatı veya iş 
sonu tazminatı ödenmesi gereken hizmet süreleri, Kurul üyeliği olarak 
geçen hizmet süreleri ile birleştirilir ve emeklilik ikramiyesi ödenecek 
süre olarak değerlendirilir.

(17) Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevleri sırasında öğrendikleri 
gizli bilgileri bu Kanun Hükmünde Kararnameye ve özel kanunlarına göre 
yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının 
yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da 
devam eder. Kurumun mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımı yaptığı 
kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu fıkra hükmüne tabidir.

(18) Kurul üyeleri asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı 
yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak telif 
hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilirler. Ancak, özel bir kanuna 
dayanmadıkça, Kuruldaki resmi görevlerinin yürütülmesi dışında kalan 
resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri 
yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliye-
tinde bulunamaz, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu 
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ortaklıklarda ve kuruluşlarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkişilik 
yapamazlar. Kurul üyeleri göreve başladıkları tarihten itibaren, birinci 
dereceye kadar kan hısımlarının, evlatlıklarının ve aralarındaki evlilik 
bağı kalkmış olsa bile eşlerinin Kurumun düzenlemek ve denetlemekle 
sorumlu olduğu kuruluşlarda görev almadığını ve bu kuruluşlarda pay 
sahibi olmadıklarını temin ve beyan etmek zorundadırlar. Göreve baş-
lama tarihinden itibaren otuz gün içinde bu fıkraya uygun hareket 
etmeyen üye, üyelikten çekilmiş sayılır. Kurul üyeleri 2/10/1981 tarihli 
ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 
Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Hizmet satın alınması yoluyla 
danışmanlık veya avukatlık gibi hizmetleri yürütmek üzere Kurumla 
sözleşme yapanlar, sözleşme süresince Kurumun faaliyet alanı ile ilgili 
başka iş yapmaları halinde bu durumu Kuruma bildirmek zorundadır. 
Kurum bu işlerin sakınca doğuracağına karar verirse hizmet veya vekâlet 
sözleşmesini fesheder.

(19) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin görevleriyle bağlantılı olarak 
işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar için izin verme yetkisi; 
Kurul üyeleri için ilişkili bakana, Kurum personeli için ise Başkana aittir. 
Kurul üyeleri ile Kurum personelinin görevleri ile ilgili olarak iştirak 
hâlinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Kurum 
personeli hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili bakana aittir. 
Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, 
görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı 
başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar, ilgili üye veya personelin talebi 
hâlinde, Kurum tarafından görevlendirilecek bir avukat tarafından takip 
edilir. Söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ile Türkiye Barolar Bir-
liğince açıklanan asgari ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücretinin 
onbeş katını aşmamak üzere belirlenen avukatlık ücreti Kurum bütçe-
sinden karşılanır. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, kovuşturma 
sonucunda mahkûmiyetine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi 
halinde, Kurum bütçesinden karşılanan avukatlık ücreti, ilgili Kurul 
üyeleri ile Kurum personelinden genel hükümlere göre tahsil olunur.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 8 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanma-
sında nükleer santrallerin kurulmasına ve işletimine dair işbirliğine ilişkin 
uluslararası anlaşmalarda yer alan özel hükümler saklıdır.

(2) Mevzuatta nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin düzen-
lemeler ile ilgili olarak 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Kanuna yapılan 
atıflar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye; Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumuna yapılan atıflar, Kuruma yapılmış sayılır.

NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi

MADDE 13 – (1) Nükleer Düzenleme Kurumunun bu Kanun 
Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken 
ihtiyaç duyacağı her türlü teknik destek, analiz, danışmanlık, denetim, 
eğitim ve sertifikalandırma gibi hizmetleri yapmak üzere bu Kanun 
Hükmünde Kararname ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç 
olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 
özel hukuk hükümlerine tabi, paylarının en az yüzde elli biri Kuruma 
ait olan, NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED 
A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.

(2) NÜTED A.Ş., bu Kanun Hükmünde Kararname ve 6102 sayılı 
Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hüküm-
lerine göre hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 
yapılacak tescil ve ilân ile faaliyete geçer.

(3) NÜTED A.Ş.’de 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
personel istihdam edilir. NÜTED A.Ş., faaliyetleri kapsamında gerekti-
ğinde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından alanında uzman ve 
yetkin personeli; her iki yılda bir yenilenmek ve beş yılı geçmemek üzere 
ilgili Bakanın onayı ile kurumlarından ücretsiz izinli sayılarak çalıştırabi-
lir. Bu şekilde geçen süreler 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak geçmiş sayılır.

(4) NÜTED A.Ş. bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
görev alanına giren konularda Kuruma temin edeceği iş ve hizmetlerin 
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yürütülmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere bir 
görev sözleşmesi imzalayabilir.

(5) NÜTED A.Ş., sermayesinde kamu payı ne oranda olursa olsun 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında mevzuat, 527 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamalerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hakkında Kararname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 
tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/2/1954 tarihli 
ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı 
Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. Kamu kurum ve kuruluş-
larına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri NÜTED A.Ş. 
tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz. Ancak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2/4/1987 tarihli ve 
3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu 
maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak 
kaydıyla, bu maddede belirtilen iş ve hizmetlerin yürütülmesi, bunlarla 
ilgili diğer yönetsel ve ticarî hizmetlerin NÜTED A.Ş. tarafından yürü-
tülmesine ilişkin usul ve esaslar, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma, 
kurulu bulunan şirketlere ortak olma veya hisselerini devralma hususları 
ile ilgili düzenlemeleri yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(7) NÜTED A.Ş.’nin başlangıç sermayesi bir milyon Türk Lirası olup, 
bu tutar Hazine tarafından karşılanır.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı ve 
Kurul üyeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesin-
den itibaren iki (2) ay içerisinde atanır. Kurul ilk toplantısını atamanın 
yapılmasından itibaren iki hafta içinde yapar.

(2) Kurul teşkilat, çalışma usul ve esaslarını Kurulun ilk toplantısını 
takip eden en geç bir ay içerisinde çıkaracağı yönetmelikle belirler. Kurul, 
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çalışma usul ve esasları ile ilgili yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren 
en geç bir ay içerisinde insan kaynakları yönetmeliğini çıkarır.

(3) İlk Kurul oluşturulduktan iki yıl sonra, Başkan hariç, Kurul üyeleri 
arasında çekilecek kura ile belirlenecek iki üyenin görevi sona erer ve Kurul 
üyelerinin atanması usulüne uygun olarak boş üyeliklere atama yapılır.

Personele İlişkin Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kurumun teşkilat yönetmeliğinin yayım-
landığı tarihte, TAEK’in mülga Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon 
Sağlığı ve Güvenliği Dairesi ve Teknoloji Dairesinde bu Kanun Hük-
münde Kararnamenin yayımı tarihinden önceki altı ay süresince fiilen 
çalışmakta olan 657 sayılı Kanuna tabi personelden Başkan tarafından 
uygun görülenler, kadrolarının hangi birimde olduğuna bakılmaksızın 
ve 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinde yer alan sınırlayıcı hüküm-
lere bağlı kalınmaksızın tüm mali ve sosyal hakları korunarak bir yıla 
kadar Kurumda geçici olarak görevlendirilir. Görevlendirme süresinin 
bitiminde bu şekilde görevlendirilen personelden hizmetlerine ihtiyaç 
duyulanlar, Kurumun talebi ile tüm mali ve sosyal hakları korunarak 
ve (2) sayılı Cetvelde yer alan dengi kadrolara atanmak üzere Kuruma 
devredilir. Kadroları Kuruma devredilen personelden 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin geçici 16 ncı maddesi hükmünden yararlanan-
ların bu hakları söz konusu kadrolarda bulundukları sürece devam eder. 
Görevlendirmenin yapıldığı tarihte TAEK’in mülga Nükleer Güvenlik 
Dairesi, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi ve Teknoloji Dairesinin 
mevcut yıl için harcanmamış bütçeleri de Kuruma aktarılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kadrolarıyla birlikte Kuruma nakledilen 
“Atom Enerjisi Uzmanı” ve “Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı”nın 
unvanları “Nükleer Düzenleme Uzmanı” ve “Nükleer Düzenleme Uzman 
Yardımcısı” olarak değiştirilir.

(3) Kurumun insan kaynakları yönetmeliğinin yayımından itibaren 
bir yıl içerisinde, birinci fıkrada belirtilen usulle kadroları Kuruma dev-
redilen teknik hizmetler hizmetler sınıfındaki personelden, Kurumda 
görevlendirildiği süre de dâhil olmak üzere TAEK’te asgari üç yıl çalış-
mış ve Yabancı Dil Sınavından en az (C) düzeyinde geçerli yabancı dil 
belgesine veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
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bir yabancı dil belgesine sahip olan Kurumun faaliyet alanlarına ilişkin 
tez hazırlayan tezli yüksek lisans mezunları bir defaya mahsus Nükleer 
Düzenleme Uzmanı olarak atanır. Kuruma devredilip, birinci cümlede 
sayılan şartlardan tezli yüksek lisans mezunu olma şartını taşımayan teknik 
hizmetler sınıfında görev yapan personel ise 31/12/2021 tarihine kadar 
diğer şartlarla birlikte Kurumda uzmanlık tezi hazırlama, tezin başarılı 
bulunması ve yeterlik sınavında başarılı sayılma şartlarını sağladığında 
bir defaya mahsus Nükleer Düzenleme Uzmanı olarak atanır. Bu fıkra 
kapsamında atanacak personel ihdas edilen toplam uzman ve uzman 
yardımcısı kadro sayısının yüzde yirmisini aşamaz. Bu oran, Cumhur-
başkanınca artırılabilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen görevlendirme yapılana kadar TAEK’in 
Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi ve 
Teknoloji Dairesi ile bu dairelerin personeli bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile Kuruma verilen görevleri yapmaya devam eder ve bu 
dairelere ayrılmış olan bütçeleri kullanır.

(5) TAEK’in güvenlik, emniyet ve nükleer güvence ile ilgili düzenleyici 
ve denetleyici faaliyetlerine ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü 
kayıt ve dokümanlar, Kurumun teşkilat yönetmeliğinin yayımlandığı 
tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilir.

(6) TAEK’in güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye ilişkin yapmış 
olduğu veya taraf olduğu her türlü protokol, anlaşma, taahhüt, söz-
leşme, hak, alacak ve borçları ile dava ve icra takipleri, Kurumun teşkilat 
yönetmeliğinin yayımlandığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın 
Kuruma devredilmiş sayılır.

(7) Uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında TAEK’e verilen 
görevlerin hangilerinin Kuruma devredileceğine ilişkin karar Kurul 
tarafından verilir.

(8) Sürekli görev veya ücretsiz izinle uluslararası kuruluşlarda görev 
yapmakta olan TAEK personeli ile TAEK adına mecburi hizmet karşılı-
ğında yurtdışında lisansüstü eğitim görenlerin kadrolarının, görevlerinin 
veya eğitimlerinin sona ermesini müteakip hangi kuruma ait olacağı 
TAEK ve Kurum arasında imzalanacak protokolle belirlenir.
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(9) Yukarıdaki fıkralarda yer alan devirler ile TAEK’in mevcut taşınır, 
taşınmaz, fikri ve sınai eseler, yazılım ve benzeri varlıklarının Kurum 
tarafından kullanımına ilişkin hususlar TAEK ve Kurum arasında en geç 
Kurumun teşkilat yönetmeliğinin yayımlandığı tarihe kadar imzalanacak 
bir protokol ile düzenlenir.

Mevcut Düzenleyici İşlemler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belir-
tilen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevcut düzenlemelerin 
uygulanmasına devam olunur. Kurumun teşkilat yönetmeliğinin yayım-
landığı tarihte karara bağlanmamış mevcut yetkilendirme başvuruları, 
bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çıkarılacak yönetmelikler 
yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürür-
lüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre 
sonuçlandırılır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce görevde bulunan Atom Enerjisi Komisyonunun yetkilen-
dirme yetkisi Kurulun ilk toplantısını yaptığı tarihe kadar devam eder. 
Kurum, başvuran kişilere bu Kanun Hükmünde Kararnameye uyum 
amacıyla Kurul kararı ile yetki için yeni koşullar getirebilir, bu koşulların 
sağlanması için üç yıla kadar ek süre tanıyabilir. Uygulanmasına devam 
olunan mevzuatta TAEK’e yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır.

(2) Kanun Hükmünde Kararnamede, Kurum tarafından çıkarılacağı 
belirtilen yönetmelikler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı 
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılır.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar TAEK tarafından yapılmış tüm yetkilendirmeler Kurum tarafından 
yapılmış sayılır ve yetkilendirilmiş kişilerin TAEK’e karşı olan yüküm-
lülükleri Kuruma karşı devam eder. Kurum yetkilendirilmiş kişilere bu 
Kanun Hükmünde Kararnameye uyum amacıyla Kurul kararı ile ek 
yükümlülükler veya yetki için yeni koşullar getirebilir, bu yükümlülük-
lerin yerine getirilmesi veya koşulların sağlanması için üç yıla kadar ek 
süre tanıyabilir.

(4) Daha önce yetkilendirme gerekmediği halde bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre yetkilendirme gerektiren ve bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce başlatılan her faaliyet için 
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bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini takiben bir 
yıl içerisinde yetkilendirme başvurusu yapılır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname 24/6/2018 
tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhur-
başkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve 
başladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu kanun hükmünde kararname ile 4 kanunda toplam 3 madde 
değiştirilmiş, 12 madde yürürlükten kaldırılmış, Nükleer 

Düzenleme Kurumu, Merkez kadrosuna toplam 319 kadro 
ihdas edilmiştir.



TBMM 26. DÖNEM 1,2 ve 3. YASAMA YILI
TBMM 27. DÖNEM 1. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

509

(1) SAYILI LİSTE
KURUMU: NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU
TEŞKİLATI: MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi

GİH Başkan Yardımcısı 1 2
GİH Daire Başkanı 1 10
GİH Başkanlık Müşaviri 1 5
GİH Grup Başkanı 1 40
GİH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1 1
GİH Kurul Hizmetleri Müdürü 1 1
GİH Nükleer Düzenleme Uzmanı 1 5
GİH Nükleer Düzenleme Uzmanı 2 5
GİH Nükleer Düzenleme Uzmanı 3 5
GİH Nükleer Düzenleme Uzmanı 4 5
GİH Nükleer Düzenleme Uzmanı 5 9
GİH Nükleer Düzenleme Uzmanı 6 9
GİH Nükleer Düzenleme Uzmanı 7 9
GİH Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı 8 10
GİH Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı 9 40
AH Avukat 8 6
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 4
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 3 2
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 2
GİH Mütercim 9 2
TH Programcı 9 2
TH Çözümleyici 9 3
TH Teknisyen 9 2
TOPLAM 199
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(2) SAYILI LİSTE
KURUMU: NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU
TEŞKİLATI: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLAR

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi

TS Mühendis 1 55
TS Mühendis 2 2
TS Mühendis 3 4
TS Mühendis 4 7
TS Mühendis 5 10

GİH Araştırmacı 1 1
TS Fizikçi 1 14
TS Fizikçi 3 2
TS Fizikçi 5 2

SHS Uzman 1 2
TS Kimyager 1 7

GİH Şube Müdürü 1 3
GİH Ayniyat Saymanı 1 1
TS Teknisyen 3 1

GİH Şef 3 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1
GİH VHKİ 6 2
GİH Memur 5 2
GİH Memur 6 1
GİH Memur 9 1
GİH Memur 13 1

TOPLAM 120
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(6). 02.7.2018 tarihli 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum 
Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Yetki 
kanunu: 18.10.1982/2709, 10.05.2018/7142, R.G.: 09.07.2018/30473(3. 
Mükerrer))

Özeti

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile,

•	 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde uygulaması kalmayacak 
olan tüzük, kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başba-
kanlık gibi bazı ibareler, kanun ve kanun hükmünde kararname 
metinlerinden çıkarılmakta;

•	 Kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, teşkilatlanması ve 
üst düzey görevlilerinin atanması hususları Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile düzenleneceğinden, bu konulara ilişkin kanun ve 
kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümler yürürlükten 
kaldırılmakta;

•	 Başbakanlığın kapatılması ile personel ve varlıklarının tasfiyesi-
nin düzenlenmesi gibi 21/01/2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
ile yeni hükümet sisteminin işleyişi bakımından zorunlu olan 
hususlarda, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanun’un verdiği 
yetkiye dayanılarak gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

İçeriği

Yukarıda (1)(d) bendinde ayrıntılı açıklanmıştır.

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 170 kanun ve 32 KHK’da 
toplam 1.890 madde değiştirilmiş, 2.347 madde ve 16 kanun 
ile 13 kanun hükmünde kararname yürürlükten kaldırılmış, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez teşkilatı kadrosuna toplam 5 
kadro ihdas edilmiştir.
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Anayasa Değişikliği Yasama Faaliyeti Çizelgesi

Any.Dğş.
Kanun KHK Konusu Dğ. K. Dğ. 

KHK
Dğş. 
md.

Yür.
Kld. 
md.

YK K. YK KHK

20.5.2016 
tarihli 6718 
s.Kanun

Md.83/2 f. 1.c. 
Uygulanmaması 1 - 1 - - -

21.1.2017 
tarihli 6771 
s.Kanun

CB.Hükümet 
Sistemi 1 - 87 27 - -

30.11.2017 
tarihli 7062 
s.Kanun

YSK’nın Teşkilat 
ve Görevleri 3 2 13 16 - -

13.3.2018 
tarihli 7102 
s.Kanun

Seçimlerin Temel 
Hükümleri 4 - 79 7 - -

25.4.2018 
tarihli 7140 
s.Kanun

Seçmen Kütükleri 
ve Kanun Dğş. 4 - 17 1 - -

10.5.2018 
tarihli 7142 
s.Kanun

Anayasada 
Yapılan 
Değişikliğe Uyum

19 Kanun ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklik için  
(5 KHK yayımlama yetkisi verildi.) 

02.7.2018 
tarihli 698 s. 
KHK

477s.Kanunda 
Değişiklik 71 - 170 1 - -

14.6.2018 
tarihli 699 s. 
KHK

CB Seçimi 
Kanununda Dğş. 1 - 3 - - -

02.7.2018 
tarihli 700 s. 
KHK

Anayasa Dğş. 
Uyum 211 5 1.112 25 - -

02.7.2018 
tarihli 702 
s.KHK

Nükleer Dz. 
Kurumu 4 - 3 12 - -

02.7.2018 
tarihli 703 
s.KHK

Anayasa Dğş. 
Uyum 170 32 1.890 2.347 16 13

TOPLAM 470 39 3.375 2.436 16 13

TOPLAM* 374 24 3.375 2.436 16 13

* Aynı kanunda ve kanun hükmünde kararnamede yapılan değişiklikler birleştirilmiştir.



TBMM 26. ve 27. Dönem

OHAL Süreci ve  
T.C. Anayasa Değişikliği 

 Yasama Faaliyetinin 
Değerlendirilmesi

(20 Mayıs 2016 – 19 Temmuz 2019)

26. Dönem
1. Yasama Yılı (02.11.2015 – 30.09.2016)
2. Yasama Yılı (01.10.2016 – 30.09.2017)
3. Yasama Yılı (01.10.2017 – 24.06.2018)

27 nci Dönem 1. Yasama Yılı (25.06.2018 – 30.09.2018)
27 nci Dönem 2. Yasama Yılı (01.10.2018 – 19.07.2019)
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3. OHAL Süreci ve T.C. Anayasa Değişikliği Yasama Faaliyetinin 
Değerlendirilmesi:

a. OHAL Süreci Yasama Faaliyetinin Değerlendirilmesi:

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen başarısız FETÖ Darbe teşeb-
büsünün ardından Cumhurbaşkanı başkanlığında 20 Temmuz 2016 
tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun 20 
Temmuz 2016 tarihli 498 sayılı tavsiye kararını da alarak 18.10.1982 
tarihli 2709 s. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın madde 120 (Şiddet 
olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması 
sebepleriyle olağanüstü hal ilanı) ile 2935 s. OHAL Kanunu madde 
3/1(b) bendi gereğince, ülke genelinde 21 Temmuz 2016 saat 01.00’den 
itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi kararını almış ve bu 
karar 21 Temmuz 2016 tarihli ve 29777 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulunun 2016/9064 sayılı kararıyla 21 Temmuz 2016 
saat 01.00 itibarıyla ülke gelinde OHAL ilan edilmiştir.

Anayasa’nın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı OHAL Kanununun 
3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 
devam etmekte olan olağanüstü halin üç ay süre ile uzatılması hakkında 
Bakanlar Kurulunca alınan kararlar, TBMM Genel Kurulu’nda görüşü-
lerek onaylanmıştır.

TBMM’de yapılan görüşmeler neticesinde OHAL 19 Ekim 2016 
tarihinden başlayarak son olarak 19 Nisan 2018’de herbiri saat 01.00’den 
başlamak üzere yedi kez uzatılmıştır. İki yılın ardından uzatılmayınca 19 
Temmuz 2018 gecesi saat 00.01 itibarıyla sona ermiştir.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal ilan edilmesi 
ve bu kararın TBMM tarafından onaylanmasını takip eden süreçte 
Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından 
Anayasa’nın o tarihte yürürlükte bulunan 121 inci maddesine dayanılarak 
32 adet olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri çıkarılmıştır.

Adı geçen kanun hükmünde kararnameler ile olağanüstü halin ilanına 
sebep olan olay ve olguların bertaraf edilmesi amacıyla kişi ve kuruluşlara 
yönelik bazı tedbirler ile ilgili kanunlarda değişiklikler ve yürürlükten 
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kaldırmalar öngörülmüştür. Anayasa’nın amir hükmü gereğince Bakan-
lar Kurulunca hazırlanan kararnameler ile teklif edilen bu hususlar 
TBMM Genel Kurulunca ya aynen veya değiştirilerek kabul edilerek 
kanunlaştırılmıştır. Bu bağlamda 32 olağanüstü hal kanun hükmünde 
kararnamesinden 14’ü aynen kabul edilerek, 18’i ise değiştirilerek kabul 
edilerek yasalaşmıştır.

Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan 32 kanun hükmünde kararname 
ile öngörülen;

•	 Değiştirilecek kanun sayısı: 342

•	 Değiştirilecek kanun hükmünde kararname sayısı: 48

•	 Değiştirilecek madde sayısı: 1.474

•	 Yürürlükten kaldırılacak madde sayısı: 262

•	 Yürürlükten kaldırılacak kanun sayısı: 6 dır.

TBMM Genel Kurulunda aynen veya değiştirilerek kabul edilen 32 
OHAL Kanunu ile;

•	 Değiştirilen kanun sayısı: 328

•	 Değiştirilen kanun hükmünde kararname sayısı: 37

•	 Değiştirilen madde sayısı: 1.346

•	 Yürürlükten kaldırılan madde sayısı: 253

•	 Yürürlükten kaldırılan kanun sayısı: 4 olmuştur.

Kanun tipleri içinde aynı kanunda yapılan değişiklikler dikkate alı-
narak birleştirme yapıldığında inceleme yapılan dönem içinde yukarıda 
belirtilen 32 kanun hükmünde kararname ve 32 kanun çerçevesinde 
gerçekleştirilen yasama faaliyetine ilişkin sayısal değerler aşağıda belir-
tilmiştir. Bu sayılardan birincisi OHAL KHK’sı ile; ikincisi OHAL 
Kanunları ile hizalarında belirtilen yasama faaliyetini simgelemektedir.

•	 Değiştirilen kanun sayısı: 146/149

•	 Değiştirilen kanun hükmünde kararname sayısı: 22/20

•	 Değiştirilen madde sayısı: 1.474/1.346

•	 Yürürlükten kaldırılan madde sayısı: 262/253
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•	 Yürürlükten kaldırılan kanun sayısı: 6/4 olmaktadır.

Aynı dönem içinde;

•	 Harp Akademileri, Askeri Liseler, Astsubay Hazırlama Okulları 
kapatılmış,

•	 Bakanlıklar, Yargı organları, Kamu kurum ve kuruluşlarına 50.487 
kadro ihdas edilmiş; Emniyet Genel Müdürlüğü yurt dışı teşkilat 
kadroları iptal edilmiş; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatından 5 
kadro iptal edilmiş,

•	 Aksaray/Sultanhanı ve Artvin/Kemalpaşa ilçeleri oluşturulmuştur.

Ana muhalefet partisi bu kararnamelerin bir kısmının Anayasa’ya aykırı 
olduğunu öne sürerek, iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. 
İktidar partisi ise Anayasa’nın 148 inci maddesinde yazdığı üzere Ana-
yasa Mahkemesi’nin OHAL döneminde hazırlanan kanun hükmünde 
kararnameleri incelemeyeceği görüşünü savunmuştur.

Anayasa Mahkemesi 1992 yılında verdiği bir kararda; “Kanun hük-
münde kararnameler konu bakımından yalnızca olağanüstü hal durumu-
nun gerektirdiği pratik önlemleri içermeleri gerekirken yasa veya kanun 
hükmünde kararnameyle değiştirmenin ve bunlara ekler yapmanın bir 
aracı olarak kullanılmışlardır” diyerek kanun hükmünde kararnamelerle 
getirilen pek çok düzenlemeyi iptal etmiştir.

2016 yılında ise muhalefet partisinin başvurusunu değerlendiren 
Anayasa Mahkemesi, kanun hükmünde kararnameleri inceleme yetkisi 
olmadığını açıklamıştır. Böylece OHAL döneminde çıkan kanun hük-
münde kararnamelerin içeriğinin denetlenemeyeceği on yıllığına kesin 
karara bağlanmıştır.

Bu kararın gelecekte yol açabileceği hukuki sorunlara birçok örnek 
verilmesi mümkündür. Ceza hukuku bakımından kanuniliği çok tartı-
şılacak bir OHAL mevzuatı aşağıya çıkarılmıştır.

20.11.2017 tarihli 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzen-
lemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 121 inci 
maddesi hükmüne göre;

MADDE 121 – 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara 
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Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-
nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi 
yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde 
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı 
niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler 
hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Hükümde atıf yapılan 08.11.2016 tarihli 6755 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara 
Dair Düzenleme Yapılması Hakkında 668 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 mad-
desinin metni ise şu şekildedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk

MADDE 37 – (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşeb-
büsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin 
bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her 
türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü 
hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında 
karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri 
nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

Görüldüğü gibi kararnamenin yukarıda belirtilen maddesinin kapsamı 
genişletilmekte 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılmasında karar 
alan ve icra eden kamu görevlilerine ileride bir sorumluluk yaptırımına 
maruz kalmamaları için çıkarılan hüküm ile yetinilmemekte sivil vatan-
daşların da 15 Temmuz akşamı darbecilere karşı yaptığı fiil ve eylemlerinin 
hiçbir hukuki sorumluluğunun olmadığı hükmü getirilmektedir.

TBMM Genel Kurulunda 01.02.2018 tarihli 7079 sayılı Olağanüstü 
Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanunun 113 üncü maddesinde 696 sayılı KHK’nın 121 inci maddesi 
aynen kabul edilerek yasalaşmıştır.
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MADDE 113 – 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara 
Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-
nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi 
yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde 
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı 
niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler 
hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Böylece yukarıda verilen örnek gibi birçok OHAL hükmü için 2028 
yılına kadar Anayasa Mahkemesine başvurulamayacak ve geçerliliğini 
koruyacaktır. Bu noktada en iyi temennimiz Türkiye’nin benzer darbe 
girişimlerine maruz kalmaması ancak TBMM’nin de benzer hukuk dışı 
uygulamalara geçit vermemesidir.

Kanun hükmünde kararnamelerin yargı denetimi dışında kalmasına 
hem ülke içinden hem de Avrupa’dan gelen tepkiler üzerine hükümet 
685 sayılı kanun hükmünde kararnameyle OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonu kurulmasını kararlaştırmıştır.

Komisyon Anayasa’ya aykırı maddelere yönelik itirazları incelemese 
de kamuda işten çıkarılan işten çıkarılan kişilerin veya kapatılan kurum-
ların başvurularını değerlendirmeye almıştır. Komisyonun kararlarına 
itiraz için yargı yolu da açık tutulmuştur. AİHM, bu nedenle kanun 
hükmünde kararnamelerle ilgili yapılan başvuruları reddetmiş ve önce 
iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu meyanda; OHAL döneminde kanun hükmünde kararnamelerle 
kişiler ve kurumlar hakkında tesis edilen işlemlerden mukayese edilecek 
olan bazı verileri incelemekte fayda mütalaa edilmektedir.
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Kurumlardan İhraç Toplam İhraç Göreve İade Net Toplam

Kamu personeli 129.411 3.733 125.678
İçişleri Bakanlığı 41.873 796 41.077
Milli Eğitim 
Bakanlığı

34.393 677 33.716

Milli Savunma 
Bakanlığı

13.682 272 13.410

Sağlık Bakanlığı 7.755 456 7.299
YÖK/Üniversiteler 7.508 185 7.323

Rütbe/Öğrenci Toplam Rütbesi İade Net Toplam

Rütbesi Alınan Polis 2.551 2 2.549
Rütbesi Alınan 
Jandarma

35 – 35

Rütbesi Alınan TSK 
Mensubu

703 76 627

Öğrencilikle İlişiği 
Kesilen

301 31 270

Madalyası Alınan 2 – 2
TOPLAM 3.592 109 3.483

Kapatılan Tüzel 
Kurum

Toplam Kapatılan Listeden Çıkan Net

Eğitim Kurumları 934 53 881
Özel Sağlık 
Kuruluşu

49 2 47

Özel Üniversite 15 – 15
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Ayrıca KHK’larla ihdas edilen kadro miktarı 50.487’dir. Emniyet 
Genel Müdürlüğünün yurt dışı teşkilat kadroları ile Adalet Bakanlığı 
merkez teşkilatından 5 kadro iptal edilmiştir.

Yukarıda belirtilen bilgiler çerçevesinde Olağanüstü Hal İşlemleri 
İnceleme Komisyonunun çalışmalarına başladığı 22 Mayıs 2017 tarihin-
den başlayarak karar verme sürecini başlattığı 22 Aralık 2017 tarihinden 
31.12.2019 tarihine kadar geçen iki yıllık süre içinde;

•	 KHK’larla ihraç edilen kamu personelinden inceleme sonucu 
%2,8’nin göreve iade edildiği;

•	 İhraç edilen kamu personelinin 125.678 olduğu dikkate alı-
narak Türkiye Cumhuriyeti’nde kamuda çalışan memur sayısı 
2.481.389 olduğuna göre %5 nin ihraç edildiği,

•	 Personeli en fazla ihraç edilen kurum sıralamasında;

 ü Birinci sırayı %32,68 ile İçişleri Bakanlığına bağlı polis, jandarma 
ve sahil güvenlik personelinin teşkil ettiği,

 ü İkinci sırayı %26,82 ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 
öğretmenlerin teşkil ettiği,

 ü Üçüncü sırayı %10,67 ile MSB’de görev yapan askerlerin 
oluşturduğu

•	 KHK’larla ihraç edilen asker, polis ve jandarma personeli (55.555) 
nden inceleme sonucunda %1,9’nun (1.068) göreve iade edil-
diği; rütbesi alınan anılan personelden (3.289) inceleme sonucu 
%2,37’nin rütbesinin iade edildiği,

•	 KHK’larla ilişiği kesilen öğrencilerden (301) inceleme sonucu 
%10’nun (31) listeden çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda arz edilen sayısal veriler 15 Temmuz 2016 başarısız darbe 
girişimi TSK bünyesinde konuşlanan FETÖ elemenları kalkışması olarak 
görünmekle birlikte örgütlenmenin büyük kısmıyla İçişleri Bakanlığı 
bünyesinde polis, jandarma ve sahil güvenlikte olduğu; bunu öğretmen 
camiasındaki devşirmenin takip ettiği; birbirine yakın düzeyde sağlık, 
üniversite ve yargıda örgütlendikleri görülmektedir. OHAL döneminde 
yayımlanan kararnameler ve Anayasa değişikliği ile darbe girişimi sorum-
lusu olarak TSK’nın hedef alınarak askeri yönetim,eğitim,yargı ve sağlık 
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sisteminin sil baştan yeniden düzenlendiği görülmektedir. FETÖ’nün 
örgütlenmede üst seviyelere kadar çıktığı polis, jandarma, sahil güven-
lik, eğitim, sağlık, üniversite ve yargı sistemimizde de benzer tehditin 
yaşanmaması için liyakat, şeffaflık, bağımsız denetim ve modern eğitim 
ve yönetim ilkelerini esas alan düzenlemelerin yapılması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır.

Diğer taraftan; OHAL döneminde bir referendum ve bir 
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin bir arada yapıldığı genel 
seçim düzenlenmiştir.

Ayrıca; milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 04 
Kasım 2016’da düzenlenen operasyonla 12 milletvekili gözaltına alın-
mış ve sonrasında dokuzu tutuklanmıştır. İlerleyen aylarda tutuklanan 
milletvekili sayısı 15’e yükselmiştir.

Son olarak OHAL yasama faaliyeti çerçevesinde en fazla değişiklik 
yapılan kanun tipleri aşağıda sıralanmıştır;

•	 27.7.1967 tarihli 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa ilişkin 89 maddede değişiklik ve 33 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 11.4.2002 tarihli 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları 
Kanununa ilişkin 76 maddede değişiklik ve 9 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 11.5.2000 tarihli 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa ilişkin 68 
maddede değişiklik ve 24 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.7.1970 tarihli 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve 
Teşkilatı Hakkında Kanuna ilişkin 50 maddede değişiklik ve 1 
madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 04.5.2007 tarihli 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-
ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Müca-
dele Edilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 46 maddede değişiklik 
ve 8 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 03.01.2002 tarihli 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması 
ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve 
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Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 43 
maddede değişiklik ve 14 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununa ilişkin 44 maddede değişiklik ve 2 madde 
yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 10.3.1983 tarihli 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa ilişkin 43 maddede değişiklik ve 7 madde yürür-
lükten kaldırılmıştır,

•	 04.12.2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin 
42 maddede değişiklik ve 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•	 09.7.1982 tarihli 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nuna ilişkin 25 maddede değişiklik ve 11 madde yürürlükten 
kaldırılmıştır,

•	 25.7.2010 tarihli 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirlerin Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük-
münde Kararnameye ilişkin 19 maddede değişiklik yapıldığı 
görülmektedir.

b. T.C. Anayasa Değişikliği Yasama Faaliyetinin Değerlendirilmesi:

Kanunlar Bibliyografisi çalışması çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa Değişikliği Yasama Faaliyeti” başlığı altında ayrı bir bölümde 
ele alınan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasalar, yasama 
organının bizzat kendisi üzerinde çok önemli etkileri olmuştur. Bu 
bağlamda; birinci değişiklik milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkla-
rının kaldırılması ve yargılanmalarının önünü açarken; ikinci değişiklik 
parlamentoya dayalı hükümet sistemini kaldırarak Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine geçilmesine ve yasama organının yetkilerinin azal-
tılmasına neden olmuştur.
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(1) 20.05.2016 tarihli 6718 s. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Değerlendirilmesi:

Ekim 2014’te yaşanan ve ülkemizin bütününü etkileyen terör olayları 
ile Haziran 2015’den itibaren terör saldırılarının artması dolayısıyla gerek 
siyasi parti gruplarında gerekse kamuoyunda milletvekillerinin doku-
nulmazlıklarının kaldırılması konusunda yoğun tartışmalar yaşanmıştır.

Hendekler, sokağa çıkma yasakları, operasyonlar, sivil ölümleri ve 
çatışmalar nedeniyle olağanüstü toplanan Demokratik Toplum Kongresi, 
27 Aralık 2015’te 14 maddelik bir deklarasyon yayınlamıştır. Deklaras-
yonda “Demokratik özerk bölgeler” oluşturulması önerilerek, öz yönetim 
ilanlarının Kürt halkı tarafından benimsendiği belirtilmiştir. Dönemin 
HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş’ın 
bildiriye destek vermesi üzerine AKP grubu, dokunulmazlıkla ilgili 
anayasa değişikliği teklifini 7 Nisan’da imzaya açtığını duyurmuş ve T.C. 
Anayasası’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi 12 Nisan 
2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

Bu bağlamda; TBMM 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı 90 ve 91 
inci birleşimlerinde görüşülerek 20 Mayıs 2016 tarihinde kabul edilen 
6718 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle Anayasa’ya eklenen geçici 20 nci 
madde ile “Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği 
tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye 
yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemeler-
den; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu 
Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu 
dosyalar bakımından, Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
birinci cümlesi hükmü uygulanmayacaktır.

Ayrıca Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş 
gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, 
Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmaz-
lığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, 
yetkili merciye iade edileceği” öngörülmüştür.
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Atıfta bulunulan T.C. Anayasası 83 üncü Maddesi ise şöyledir;

4. Yasama Dokunulmazlığı

MADDE 83 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalış-
malarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, 
o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir 
karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vur-
maktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, 
Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz 
ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce 
soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü mad-
desindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili 
makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya 
sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının 
sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Mec-
lisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama 
dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Değişiklik maddesinin görüşülmesi ve kabulüne ilişkin süreç şu şekilde 
gelişmiştir;

AK Parti’nin, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 
verdiği iki maddelik Anayasa değişikliği teklifinin ilk tur görüşmeleri 17 
Mayıs’ta Meclis Genel Kurulu’nda yapılmıştır. Görüşmelerin ardından 
gizli oylamaya geçilmiş ve oylamaya 536 milletvekili katılmıştır.

Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sonuçlar 348 kabul, 155 ret 
olarak açıklanmıştır. Sekiz milletvekili çekimser kalırken 25 tane de boş oy 
çıktığı belirtilmiştir. Oylamadan çıkan bu sonucun ardından TBMM’de 
dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki Anayasa değişikliği teklifinde 
“maddelere geçilmesi” kabul edilmiş ancak bu sonuç referandumu zorunlu 
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kılmaktan çıkaracak 367 oya ulaşmayı sağlayamamıştır.Böylece ilk tur 
görüşmeleri tamamlanmıştır.

20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde 
Anayasa’ya geçici madde eklenmesine ilişkin teklifin ikinci tur görüş-
meleri yapılmıştır.İkinci görüşmenin gizli oylama sonuçları maddeler 
üzerinde ve Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde aşağıdaki şekilde 
gerçekleşmiştir;

MADDE 1:

Oylamaya katılan üye 531
Kabul 373
Ret 138
Çekimser 8
Boş 9
Geçersiz 3

MADDE 2:

Oylamaya katılan üye 526
Kabul 374
Ret 136
Çekimser 4
Boş 11
Geçersiz 1

TÜMÜ:

Oylamaya katılan üye 531
Kabul 376
Ret 140
Çekimser 5
Boş 3
Geçersiz 7
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376 kabul oyuyla beraber 138 milletvekilinin dokunulmazlığının 
kaldırılması ile ilgili karar böylece sonuçlanmıştır.

Buna göre, Anayasa değişikliğinin kabulü için 330 oy, referanduma 
gitmeden kabul edilebilmesi için ise 367 oy gerektiğinden bu sonuçlarla 
beraber referandum eşiği de aşılmıştır.

Bu bağlamda TBMM toplantı ve karar yeter sayısı hakkında bilgi 
vermekte fayda mütalaa edilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra 550 olan milletve-
kili sayısının 600’e çıkmasıyla, yasama çalışmalarında gerekli olan yeter 
sayıları da değişmiştir.

Anayasa’nın 96’ncı maddesinde, “TBMM, yapacağı seçimler dahil 
bütün işlerinde üye tamsayısının en az 3’te 1’i ile toplanır” hükmü yer 
almaktadır. Buna göre; 550 milletvekilinin yer aldığı eski sistemde 
toplantı yeter sayısı 184 iken, 600 milletvekili olan yeni Meclis’te 200 
milletvekilinin hazır bulunması ile Genel Kurul toplanabilmektedir.

Genel Kurul’un karar alması yine Anayasa’nın 96’ncı maddesinde 
düzenlenmektedir.

Buna göre; “TBMM, Anayasa’da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı, 
hiçbir şekilde üye tamsayısının 4’te 1’inin bir fazlasından az olamaz.”

550 milletvekilli olan Meclis’te 139 milletvekilinin TBMM Genel 
Kurulu’nda hazır bulunması, bir kanunun kabulü için yeterli olmak-
taydı. 600 milletvekilli Meclis’te ise bu sayı 151 olacağı için yeni 
dönemde karar yeter sayısı 151 olarak uygulanmaktadır.

Anayasa’nın “Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylama-
sına katılma” başlıklı 175’inci maddesinde, “Anayasanın değiştirilmesi 
TBMM üye tamsayısının en az 3’te 1’i tarafından yazıyla teklif edilebilir” 
hükmü yer almaktadır. Eski sistemde bu sayı 184 üye iken yeni sistemde 
200 milletvekilinin imzasıyla Anayasa değişiklik teklifi verilebilecektir.

Eski sistemde Cumhurbaşkanı, 5’te 3 veya 3’te 2’den az bir oyla kabul 
edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu Meclis’e bir kez daha görü-
şülmek üzere geri gönderdiğinde, Meclis bu kanunu üye tam sayısının 
3’te 2 çoğunluğuna tekabül eden 367 oyla kabul edebiliyordu. Ancak 
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yeni dönemde, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen kanunun Meclis’te 
tekrar kabul edilebilmesi için salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olmaktadır.

Yine 175’inci maddeye göre, Anayasa değişiklik teklifinin kabulü, 
üye tamsayısının 5’te 3 çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün olmaktadır. 
Bu değişikliğin referanduma gitmeden kabul edilebilmesi için ise üye 
tamsayısının 3’te 2 çoğunluğu gerekmektedir.

Buna göre, eski sistemde Anayasa değişikliğinin kabulü için 330 oy, 
referanduma gitmeden kabul edilebilmesi için ise 367 oy gerekmektedir.

Yeni sistemde referanduma gitmeden Anayasa değişikliğinin kabulü 
için 400 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekmektedir. Değişikliğin 
360 milletvekili tarafından kabul edilmesi halinde ise kanun halk oyla-
masına sunulacaktır.

Meclis, erken seçim kararını ise üye tamsayısının 5’te 3 çoğunluğu 
olan 360 oy ile alabilmektedir.

Mecliste sandelye dağılımı ise şu şekildedir;

•	 AK Parti 290,

•	 CHP 144,

•	 HDP 67,

•	 MHP 49,

•	 İYİ Parti 42,

•	 Saadet Partisi 2,

•	 Büyük Birlik Partisi 1,

•	 Demokrat Parti de 1 milletvekili ile temsil edilmektedir.

Böylece hakkında fezleke düzenlenen milletvekilleri için yargı yolunun 
açılmasında ilk adım atıldı.

Özetle, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili oylama sonucunda 
referanduma gidilmesine gerek kalmadan kanun teklifi Meclis’te kabul 
edilmiştir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifi 07.6.2016 tarihinde 
onaylamasından sonra 08.6.2016 tarihli 29736 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Teklifin kabul edildiği dönemde, TBMM’de 138 milletvekili hakkında 
toplam dosya sayısı ise 667 idi. Bunların dağılımı şu şekildedir;

•	 Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna mensup 27 milletvekiline 
ait 46;

•	 Cumhuriyet Halk Partisi grubuna mensup 51 milletvekiline ait 
192;

•	 Milliyetçi Hareket Partisi grubuna mensup 9 milletvekiline ait 20;

•	 Halkın Demokrasi Partisi grubuna mensup 50 milletvekiline 
ait 405;

•	 Bağımsız milletvekili Aylin NAZLIAKA’ya ait 4 fezlekeyle ilgili 
olarak yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümler uygulanmamış, 
bu dosyalar gereği için ilgili mercilere iade edilmiştir.

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlık fezlekelerinin 
suç niteliklerini 17 Mayıs 2016 tarihli konuşmasında şöyle açıklamıştır;

“Terör suçlarından 216 adet, hakaret suçu 201 adet, yaralama suçu 
11 adet, görev suçları 38 adet, sahtecilik suçları 6 adet, tehdit suçu 18 
adet, gizliliğin ihlaline ilişkin suçlar toplamı 11 adet, suçu ve suçluyu 
övmek 55 adet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak 24 
adet, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
119 adet, 298 sayılı Seçim Kanunu’na muhalefet 11 adet, 2820 sayılı 
Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet 3 adet, iftira 13 adet, 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu’na muhalefet 1 adet, halkı askerlikten soğutmak 2 
adet, mala zarar verme 1 adet”tir.

Böylece aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve 
Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu birçok milletvekiline ait 19 doku-
nulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Dosyalardan 
bazılarında birden fazla milletvekilinin adının geçmesiyle birlikte HDP 
Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ’ın yanı sıra HDP’den Grup 
Başkanvekilleri Çağlar Demirel ile İdris Baluken, milletvekilleri Besime 
Konca, Hüda Kaya, Saadet Becerekli, Mehmet Ali Aslan, Ertuğrul 
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Kürkcü, Ahmet Yıldırım, Altan Tan, Feleknas Uca, Ferhat Encu, Ayhan 
Bilgen, Selma Irmak, Mithat Sancar, Faysal Sarıyıldız, Berdan Öztürk, 
Dirayet Taşdemir, Burcu Çelik Özkan, Nursel Aydoğan ve Ayşe Acar 
Başaran ile CHP milletvekilleri Eren Erdem, Haluk Koç, Barış Yarkadaş 
ve Mustafa Akaydın’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na 
sevk edilmiştir.

4 Kasım 2016’da, HDP’li vekillerin evlerine polis baskınları düzen-
lenmiş, gözaltına alınan dönemin Eş Genel Başkanlarının da aralarında 
olduğu 12 milletvekilinden dokuzu tutuklanmıştır, üçü adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılmıştır. 7 Kasım’da gözaltına alınan Hakkari Mil-
letvekili Nihat Akdoğan ile birlikte tutuklu vekil sayısı 10’a çıkmıştır.

HDP’nin tutuklu eski ve yeni vekilleri: Abdullah Zeydan, Selahattin 
Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Çağlar Demirel, İdris Baluken, Sebahat 
Tuncel, Musa Farisoğulları, Leyla Güven’dir.

CHP için tutuklu vekiller süreci ise 2017’de başlamıştır. 14 Haziran 
2017’de, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “MİT TIR’ları Haberi” 
için açılan dava kapsamında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında 
“siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış 
siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıkla-
mak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştır. 24 Haziran 2018’deki 
seçimlerinde tekrar milletvekili seçilen Berberoğlu, 20 Eylül 2018’de 
tahliye edilmiştir.

Yukarıda tarihi ve siyasi süreç içinde gelişmeleri açıklanan Anayasa 
değişikliği çerçevesinde;

•	 Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde fezle-
kelerin mahkemelere gönderilmesi ve sadece bu dosyalardaki 
milletvekillerinin yargılamasına imkan tanınmış;

•	 Dokunulmazlıkların Anayasa ve iç tüzükte öngörülen bir 
yolla değil Anayasa’ya eklenen geçici maddeyle mevcut usul 
ve hükümlerin dışında bir yolla kaldırıldığı için milletvekil-
lerinin iptal istemi hakkını kullanmaları önlenmiş,

•	 Anayasa’nın vekillerin tutuklanamayacağını ifade eden 83’üncü 
maddesinin 2’nci fıkrasının 1’inci cümlesi uygulanmayacağı 
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için dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin Meclis kararı 
olmadan sorgulanabilmeleri ve tutuklanabilmelerinin önü 
açılmıştır.

•	 TBMM’nin çıkardığı bir yasayla yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasında Anayasa’ya uygunluk sağlanmış gibi görül-
mekle birlikte tutuklanan milletvekilleri hakkında AİHM ve 
Anayasa Mahkemesi’nce verilen kararlar hak ihlali olduğunu 
açıkca ortaya koymaktadır. Bu durumun demokratik ilke ve 
değerlerimizde itibar aşınmasına yol açması kuvvetle muhte-
meldir. Bunu onarma görev ve sorumluluğunun TBMM’ne 
düştüğü değerlendirilmektedir.

(2). 21.01.2017 tarihli 6771 sayılı T.C. Anayasasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun Değerlendirilmesi (RG: 11.02.2017/29976):

21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı T.C. Anayasasında Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun TBMM Genel Kurulunda 339 oyla kabul edilmiş 
ve 11 Şubat 2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazetede halk oyuna 
sunulmak üzere yayımlanmıştır.

Anayasa değişikliği 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen halk oyla-
masında (Evet %51,41; Hayır %48,59) kabul edilmiştir.

TBMM Genel Kurulunun 20 Nisan 2018 tarihli ve 1183 sayılı kara-
rıyla 03 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan 27 nci Yasama Dönemi 
milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin tarihi 24 Haziran 
2018 olarak değiştirilmiştir.

10 Mayıs 2018 tarihli 7142 sayılı kanunla “6771 sayılı kanunla T.C. 
Anayasasında yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli 
kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılması konusunda” Bakanlar Kuruluna 
Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başlayıncaya kadar KHK çıkarma 
yetkisi verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde çıkarılan kararnamelerle 16 
Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği referandumunun ardından 
parlementer sistemi düzenleyen yasalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine uygun hale getirilmiştir.

Bu çerçevede;

•	 Değiştirilen kanun sayısı: 470
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•	 Değiştirilen kanun hükmünde kararname sayısı: 39

•	 Değiştirilen madde sayısı: 3.375

•	 Yürürlükten kaldırılan madde sayısı: 2.436

•	 Yürürlükten kaldırılan kanun sayısı: 16 (1324, 1612, 1738, 2992, 
2945, 2451, 2477, 3154, 3056, 4954, 4848, 5632, 5952, 6586, 
7460, 7163 sayılı kanunlar)

•	 Yürürlükten kaldırılan kanun hükmünde kararname sayısı: 13 
(644, 634, 638, 178, 639, 645, 189, 367, 540, 497, 77, 231, 
217 sayılı kararnameler)

•	 Yüksek Seçim Kuruluna ait 2 kadro iptal edilmiş, merkez ve taşra 
kadroları için 715 kadro; Nükleer Düzenleme Kurumu merkez 
kadrosu için 319 kadro; Diyanet İşleri Başkanlığı için 5 kadro 
ihdas edilmiş, böylece toplam 1.039 kadro ihdas edilirken, 2 
kadro iptal edilmiştir.

Kanun tipleri içinde aynı kanunda yapılan değişiklikler dikkate alı-
narak birleştirme yapıldığında Anayasa değişikliği kapsamında 6 kanun, 
2 karar ve 5 kanun hükmünde kararname çerçevesinde;

•	 Değiştirilen kanun sayısı: 374

•	 Değiştirilen kanun hükmünde kararname sayısı: 24

•	 Değiştirilen madde sayısı: 3.375

•	 Yürürlükten kaldırılan madde sayısı: 2.436

•	 Yürürlükten kaldırılan kanun sayısı: 16

•	 Yürürlükten kaldırılan kanun hükmünde kararname sayısı: 13 
olmaktadır.

21.01.2017 tarihli 6771 sayılı T.C. Anayasasında Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanunla mevcut Anayasanın 71 maddedesinde 6 ekleme; 54 
değiştirme; 27 çıkarma; 27 yürürlükten kaldırma olmak üzere toplam 
114 düzenleme yapılmıştır.
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Bu kanun ile;

•	 Yargı erkinin bağımsızlığının belirtildiği maddeye “tarafsızlık” 
ibaresi eklenmiş,

•	 Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılmış,

•	 Milletvekili seçilme yaşı 25’den 18’e indirilmiş,

•	 TBMM seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir 
aynı günde yapılması usulü getirilmiş,

•	 Cumhurbaşkanının partisi ile ilişkisinin kesilmesi uygulaması 
sona erdirilmiş,

•	 Cumhurbaşkanı seçiminin kanunla düzenleneceği belirtilmiş,

•	 Yasamanın yürütmeyi denetlemesi araçları yeniden düzenlenmiş,

•	 Denetleme aracı olan sözlü soru ile gensoru Anayasa’dan çıkarılmış,

•	 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirilmiş,

•	 Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimi süreci ile görev ve yetkileri 
yeniden belirlenmiş,

•	 Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürütmeye 
ilişkin konuları düzenleme yetkisi verilmiş,

•	 Cezai sorumluluğu gerektiren bir suçtan dolayı Cumhurbaşka-
nının Yüce Divan’da yargılanması süreci belirlenmiş,

•	 Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların atanmaları, görevleri 
ve yargılanmaları ile ilgili hususlar düzenlenmiş,

•	 Cumhurbaşkanına belli durumlarda olağanüstü hâl ilan etme 
yetkisi verilmiş,

•	 Kamu tüzel kişiliğinin kanunun yanısıra Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ile de tesis edilebileceği düzenlenmiş,

•	 Üst düzey kamu görevlilerinin Cumhurbaşkanı tarafından atana-
cağı ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasların Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile düzenleneceği esası getirilmiş,
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•	 Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının; 
kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ile düzenlenmesi hükme bağlanmış,

•	 Askeri mahkemeler kaldırılmış, savaş hâli ve disiplin mahkemeleri 
dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağı hükmü getirilmiş,

•	 “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”nun adı “Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu” olarak değiştirilmiş, bu Kurulun on iki üye ile 
iki daireden oluşması ve bu Kurulun üyelerinin seçilme usulü 
düzenlenmiş,

•	 Cumhurbaşkanına bütçe hazırlama yükümlülüğü getirilmiş,

•	 Milli Güvenlik Kurulu (MGK)’nun yapısı yeniden düzenlenmiş,

•	 MGK Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerinin Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ile düzenleneceği belirtilmiş,

•	 Anayasa Mahkemesi üye sayısı, denetim görevleri, Genel Kurul 
toplantı sayısı, iptal davası açma usul ve esasları düzenlenmiş,

•	 “Başbakan” ve “Bakanlar Kurulu” ibarelerinin geçtiği maddeler 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Anayasa değişikliği yasama faaliyeti çerçevesinde en fazla değişiklik 
yapılan kanun tipleri ele alındığında;

•	 10.12.2003 tarihli 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda 175 maddede değişiklik,

•	 14.7.1965 tarihli 657 s. Devlet Memurları Kanununa ilişkin 127 
maddede değişiklik,

•	 21.01.2017 tarihli 6771 s. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 114 maddede 
değişiklik,

•	 21.5.1986 tarihli 3289 s. Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür-
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 96 
maddede değişiklik,

•	 16.8.1961 tarihli 351 s.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununa ilişkin 92 maddede değişiklik,
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•	 26.4.1961 tarihli 298 s. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanuna ilişkin 83 maddede değişiklik,

•	 11.10.2011 tarihli 663 s. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
ilişkin 79 maddede değişiklik,

•	 25.8.2011 tarihli 652 s. Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 77 
maddede değişiklik,

•	 11.12.2010 tarihli 6087 s. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununa ilişkin 71 maddede değişiklik,

•	 04.4.1988 tarihli 320 s. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
ilişkin 70 maddede değişiklik,

•	 07.7.2010 tarihli 6004 s. Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görev-
leri Hakkında Kanuna ilişkin 65 maddede değişiklik,

•	 03.6.2011 tarihli 641 s. Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 
63 maddede değişiklik,

•	 27.5.1946 tarihli 4904 s. Danıştay Kanununun Bazı Maddele-
rinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı Madde ve Fık-
ralar Eklenmesine Dair Kanuna ilişkin 61 maddede değişiklik,

•	 26.9.2011 tarihli 655 s. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye ilişkin 60 maddede değişiklik,

•	 27.9.1984 tarihli 3046 s. Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında 174 s. KHK ile 13.12.1983 gün ve 174 s. Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında KHK’nın Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 
s. KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna ilişkin 58 
maddede değişiklik yapıldığı görülmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, T.C. Anayasasında yapı-
lan değişiklikler kapsamında halk oyuna sunulan ve kabul edilen 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin son aşaması 374 
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kanun ve 24 kanun hükmünde kararnamede yapılan değişikliklerle 
tamamlanmış bulunmaktadır. Ancak iki yıl süren OHAL döneminde 
çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ve kanunlarla bu sistemin 
alt yapısının ve önemli ölçüde hazırlığının yapılarak tamamlandığı 
değerlendirilmektedir.


