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 Özet:   

Bu KHK ile Kamu personeline ilişkin tedbirler,  Göreve iade edilen kamu görevlileri,  
kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar, sınavlara ilişkin tedbirler,  Askeri 
okullardaki lisansüstü öğrenciler ile İptal edilecek ihalelere ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda,  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 işbu kararnamenin ihtiva ettiği ilgili listelerde yer 
alan kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından, Emniyet 
Genel Müdürlüğü teşkilatından, kamu görevinden, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılamayacağının yanı sıra mahkûmiyet 
kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetlerinin alınacağı ve bu kişilerin görev yaptıkları 
teşkilata yeniden kabul edilmeyeceği; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceği, 
doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyeceği hükmolunmuştur.  

Anılan kanun hükmünde kararnamenin “Göreve iade edilen kamu görevlilerine ilişkin 
düzenlenmesi   “Ekli (5) sayılı listede yer alan kamu görevlileri 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı 
Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ile 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından 
çıkarılmıştır. belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili Kanun 
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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.  “hükmünü ihtiva etmektedir. 

İşbu kanun hükmünde kararname ile, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca 
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan; Ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler, 
ile Ekli (7) sayılı listede yer alan basın-yayın kuruluşları kapatılmış olup kapatılan derneklere 
ve basın-yayın kuruluşlarına ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge 
ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacaktır. 

Yine aynı kanun hükmünde kararname ile Terör örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda 
bulunanların, 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 giremeyeceği hükmolunmuştur. 

Kayyımlık yetkisinin devrine ilişkin olarak yapılan düzenleme çerçevesinde; “Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı 
veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 
üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan 
kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme kararı ya da talep olmaksızın bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde sona erer ve şirketlerin yönetimi kayyımlar 
tarafından derhal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir.” hükmü sevk 
olunmuştur. 

İptal edilecek ihalelere ilişkin olmak üzere ise; 3/7/2005 tarihli ve5393 sayılı Belediye 
Kanununun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belediye başkanı veya başkan vekili 
görevlendirilen belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası 
bu belediyelere ait ortaklıklarda, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa göre imzalanan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 
sözleşmelerdeki yüklenicilerin, terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunun 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmesi ya da imzalanan bu sözleşmeler nedeniyle 
belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde bu sözleşmeler 
belediye başkanı veya belediye başkan vekili tarafından tek taraflı olarak resen feshedilir. 
hükmü sevk olunmuştur. 
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Mevzuat:   

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (Karar Sayısı: KHK/678) 
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 Özet:   

Bu kanun hükmünde kararname kapsamında Güvenlik ve Millî Savunma başta olmak üzere 
çeşitli konularda düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu çerçevede,  18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa güvenlik korucularının yaşlarına 
bağlı olarak görev yükümlülükleri ve sürelerine ilişkin düzenlemeler getiren geçici madde 
eklenmiştir. 

21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa 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. 

Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “bekar odaları,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “günübirlik kiralanan evler,” ibaresi eklenerek anılan mahiyet için de 
kimlik bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. 

Karayolu Taşıma Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı 
Kuvvetlerine” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda anılan 
fıkra çerçevesinde işbu kanun hükümlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanı sıra, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin 
araçlar bakımından da uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122.htm�


 
 

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine   “Afet, kitlesel göç ve 
teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri 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” hükmü eklenmiştir. 

İşbu KHK kapsamında yine 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 
görevlendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, ihtiyat pilot statüsüne ilişkin 
esaslar ile, ihtiyat pilotun uçuş süreleri ve uçuş görev sürelerine ilişkin hizmet ve sosyal 
güvenlik usulleri düzenlenmektedir. 

31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı 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 
bunların 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.” 

4/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu 
Hakkında Kanuna. 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 yürütülmesini öngören 
ek madde eklenmiştir. Bu ek madde ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek 
desteklerin Hazine Müsteşarlığı bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine 
aktarılacak kaynaktan karşılanacağı ve Hazine Müsteşarlığının 10/12/2003 tarihli ve 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuat kapsamındaki 
sorumluluğunun, kaynağın bütçe mevzuatında öngörülen usule uygun olarak Bankaya 



 
 

aktarılması ile sınırlı olacağı belirtilmiştir. 

Bunun yanı sıra,Banka, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; arsa temini, altyapı işleri ve 
bina inşaatı ile ilgili iş ve işlemler için söz konusu kaynağı öncelikle 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 yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen 
geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye 
kazandırılması için yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlanabilir.  

Cazibe Merkezleri Programının uygulanacağı iller ile bu Program kapsamındaki; Danışmanlık 
Hizmeti Desteği, Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği,  Anahtar Teslim Fabrika Binası 
Yapım Desteği,  Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği, Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği, 
Üretim Tesislerini Taşıma Desteği,  Enerji Desteği, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 
uygulanacak diğer destek unsurları  Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesine 
ilişkin çalışma usul ve esasları, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin diğer 
konular, ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecektir. 

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 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 teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.” 

4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı 

EK MADDE 9- Mal alımlarının; bölgesel kalkınmanın sağlanması, stratejik sektörlerin ve 
teknoloji transferine dayalı yerli üretimin geliştirilmesi, proje bazlı yatırımlar ile araştırma, 
geliştirme ve yenilikçiliğin 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 uygulanan illerde üretilen malları teklif eden 
isteklilerin katılımına açık gerçekleştirilebilir. Yurtiçinde üretilen malları teklif eden 
isteklilerin katılımına açık olan mal alımlarında, bölgesel kalkınma programı uygulanan 
illerde üretilen malları teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanabilir.  

Mal alımlarında, ihtiyacın belli kısmının yüklenici tarafından, bölgesel kalkınma programı 
uygulanan illerde üretim yapan veya faaliyet gösteren diğer gerçek veya tüzel kişilerden 
tedarik edilmesi veya sağlanması yönünde dokümanda düzenleme yapılabilir. 

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. 

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 

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 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 varlıklar 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 iflasına karar verilemez, ilgili takyidatlar hakkında 
zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.” 

“Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından 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 ve harca tabi olmaksızın resen tescil ve ilan edilir.” 

“TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin kefaletine ilişkin düzenlemeler 
kapsamında ise, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı 
şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için öncelikle şirket 
lehine kefil olan ortak, yönetici veya bunlarla bağlantılı üçüncü gerçek veya tüzel 
kişilerin malvarlığına müracaat edilir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bu kapsamda 
şirket borçlarının ödenmesi ya da şirket sermaye ihtiyacının karşılanmasını teminen, 
kefillerin varlıklarının doğrudan veya ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satılması 
konusunda yetkilidir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı 
şirketlerin, 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.” hükmüne yer verilmiştir. 
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Mevzuat:   

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

22 Kasım 2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
11/20161122.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122.htm 

 

 Özet:   

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; 
Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu kararın amacı; 19/10/2005 
tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri, Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile 
tanımlanan KOBİ vasfını haiz ve KOBİ tanımı dışında kalan diğer yararlanıcıların finansmana 
erişim imkanlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak için kredi garanti 
kurumlarına ortak olan ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı bankacılık kanununun 3 üncü 
maddesinde tanımlanan bankalar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktöring Ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama 
şirketlerine Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-3.pdf 
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