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Mevzuat:   

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

 

 Özet:   

Bu kanun ile olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde 
alınması zaruri olan tedbirler ve bunlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu 
kapsamda bu kanunun ekli listelerinde yer alan sağlık kurum kuruluşları, vakıf ve dernekler 
ile bunların iktisadi işletmeleri, vakıf yükseköğretim kurumları, sendika, federasyon ve 
konfederasyonlar kapatılmış, kapatılan vakıfların tüm mal varlıkları Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılmaktadır. Kapatılan vakıf ve yükseköğretim 
kurumlarının malvarlıkları Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılmaktadır.  Kanun 
kapsamında yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler, kamu görevlilerine 
ilişkin tedbirler, yürütülen soruşturmalara alınacak tedbirler, soruşturma ve kovuşturma 
işlemleri, vazife mahlulü aylığı bağlanması ve diğer haklar, irtifak ve intifa hakları ile kira 
sözleşmelerinin iptaline ilişkin hükümler düzenlenmektedir.  

http://213.14.3.44/20161029/20161029-1.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://213.14.3.44/20161029/20161029-1.pdf�
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Mevzuat:   

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun 
• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 
• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon, 
Madencilik ve Mineraller Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması 
Hakkında Karar 
• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında 
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

30 Ekim 2016 Tarihli ve 29873 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

 

 Özet:   

Bu kanunlar ile yukarıda sayılan anlaşmaların onaylanması düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-2.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-1.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-3.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-4.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-2.pdf�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-1.pdf�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-3.pdf�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-4.pdf�


Mevzuat:   

KHK/675 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

 

 Özet:  

 Bu KHK ile kamu personeline ilişkin bazı tedbirler, emekli Emniyet Teşkilatı personeline 
ilişkin tedbirler, göreve iade edilen kamu görevlileri, yurtdışında öğrenim görenler, yayın 
kuruluşları, iptal edilen geçiş işlemleri, rütbeleri alınan askeri yargı mensupları, peşin ödenen 
aylıklar ve mecburi hizmet, öğretim kurumları için muvazaalı devir işlemleri, soruşturma 
süreleri, gazilik unvanı verilenler, ihraç edilen personelin bildirilmesine ilişkin bazı hükümler 
düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra;  Banka ve finans işlemlerinde cezai sorumluluğuna ilişkin 
ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde 
kararnameler gereğince kapatılan kurum ve kuruluşlara ve/veya faaliyetleri 
sonlandırılarak ticari sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere veya işlem tarihi 
itibarıyla FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun 
değerlendirildiğine dair Maliye Bakanlığı tarafından hakkında bildirimde 
bulunulmayan gerçek ve tüzel kişilere, ilgili mevzuatı uyarınca sağlanan fon, kredi ve 
benzeri finansal hizmetlerden dolayı banka ve finans kuruluşları ile çalışanlarına cezai 
sorumluluk yüklenemeyeceği düzenlenmiştir. 

• Kayyım atanmasıyla ilgili olarak; 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 Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi 
uyarınca yetkili hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
kayyım olarak atanacağı düzenlenmiştir.  
• Atanan kayyım ve yöneticilerin sorumluluğuna ilişkin olarak; şirketlere atanan kayyımlar 
ile mevzuatı gereği ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen yöneticiler ve tasfiye 
memurlarına, atandıkları veya görevlendirildikleri kurum, kuruluş, özel radyo ve 
televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ve şirketlerin doğmuş veya doğacak 
kamu borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının, her türlü işçi alacakları ile diğer 
mevzuattan kaynaklanan borçlarının ödenmemiş olması nedeniyle şahsi sorumluluk 
yüklenemeyeceği,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35 inci ve 
mükerrer 35 inci maddeleri ile tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi 
hükümleri uygulanmayacağı düzenlenmektedir.  
• Dava ve takip usulüne ilişkin hükümler ile ilgili olarak;  ülke genelinde ilan edilen 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�


 

 

../… 

 

 

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 mahkemelerce ve bu tarihten önce başlatılan icra ve iflas takipleri 
670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle red kararı 
verilir, icra takiplerinde düşme kararı verilir. Bu kararlar duruşma günü beklenmeksizin 
dosya üzerinden kesin olarak verilir ve davacılara resen tebliğ edilir. Tarafların yaptığı 
yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır ve kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve 
televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları 17/08/2016 tarihinden sonra açılan 
davalar ve icra takipleri için dava veya takip şartının bulunmaması nedeniyle davanın reddine 
veya takibin düşmesine karar verilir hükümleri düzenlenmiştir.  
• Değişiklik hükümleri başlığı altında bazı sair düzenlemeler yer almaktadır;  Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına karar verilen şirket, taşınmaz, 
hak, varlık ve alacaklar hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun uyarınca verilen 
elkoyma ve tedbir kararları, kayyım yetkisinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devriyle birlikte kendiliğinden kalkar ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu madde 
kapsamında Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler hakkında ve bu kapsamda icra 
edilen iş ve işlemler hakkında 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Tedbirler Alınması ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin kişisel sorumluluğun doğmayacağı ve yürütmenin 
durdurulmayacağına ilişkin hükümlerini uygulanacağı düzenlenmiştir.” 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-4.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-4.htm�


 

  

Mevzuat:   

KHK/676    Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

 

 Özet:   

Bu KHK ile yargı ile ilgili bazı düzenlemeler,   güvenlik ile ilgili düzenlemeler,  Jandarma ve 
Sahil Güvenlik Teşkilatlarının Kadrolarına ilişkin düzenlemeler,  Millî Savunma ile ilgili 
düzenlemeler,  Kamu Personeline ilişkin bazı düzenlemeler,  Millî Eğitim ile ilgili bazı 
düzenlemeler yapılmış,  çeşitli ve son hükümler başlığı altında bazı düzenlemeler yapıomış ve 
rektör atamalarına ilişkin;  “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından 
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. Rektörün 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.” 
hüküm düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-5.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-5.htm�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:   

Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ve Maliye 
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

 

 Özet:   

Açık bulunan Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Eğitim Dairesi Başkanı Önder UYSAL 
atanmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-7.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-7.pdf�


 

 

 

 

../… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:   

2017 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım 
Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 30 Ekim 2016 Tarihli ve 29873 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

 

 Özet:   

Bu karar ile 2017 yılında su kullanım hizmet bedellerine ilişkin usul ve esaslar, belirlemeler, 
indirimler düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-5.pdf  

  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-5.pdf�
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Mevzuat:   

TS 1023 - 3 Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu Standardı ile İlgili Tebliğ 
(No: MSG - MS - 2016/13) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 30 Ekim 2016 Tarihli ve 29873 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

 

 Özet:   

Bu Tebliğin ile  TS 1023-3 (Aralık 2014) Standardının revizyonunun uygulamaya 
konulmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bu Standard; mamul kalitesi C olan havşa - 
düz başlı, kare boyunlu cıvataların tarifini, sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, 
muayene ve deneyleri, teknik teslim şartları ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar. 
Metal dışı malzemelerden yapılan havşa - düz başlı, kare boyunlu cıvataları ve havacılıkta 
kullanılan cıvataları kapsamamaktadır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-14.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-14.htm�


 

 

 

../… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:   

TS 1023-4 Cıvatalar - Bölüm 4: Havşa - Düz Başlı, Tırnaklı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: 
MSG - MS - 2016/14) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 30 Ekim 2016 Tarihli ve 29873 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

 

 Özet:   

Bu Tebliğin ile TS 1023-4 (Aralık 2014) Standardının revizyonunun uygulamaya 
konulmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bu Standard; havşa – düz başlı, tırnaklı 
cıvataların tarifini, sınıflandırmasını ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri, 
teknik teslim şartları ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsamakta, metal dışı 
malzemelerden yapılan havşa – düz başlı, tırnaklı cıvataları ve havacılıkta kullanılan 
cıvataları kapsamamaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-15.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-15.htm�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:   

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik 
Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG-TŞ/2016-01) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 30 Ekim 2016 Tarihli ve 29873 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161031.htm  

 

 Özet:   

Bu Tebliğin ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin ve 21 inci maddesinde tanımlanan Avrupa 
Değerlendirme Esaslarının referans listelerinin yayımlanmaktadır. Bu Tebliğ, Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı 
malzemelerine dair teknik şartnameleri ve Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans 
listesini kapsamaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030-16.htm  
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