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Mevzuat:   

KHK/679 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1.htm 

 

  

Özet:  Bu KHK ile 

• Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın çıkarıldığı, bu kişilerin mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe 
ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul 
edilmeyeceği, 
• Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı 
olan ve ekli (5) sayılı listede yer alan dernekler kapatılacağı hükümleri ve yayımlanmış 
KHK’larda bazı değişiklikler düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm 
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Mevzuat:   

KHK/680 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm 

 

  

Özet:  Bu KHK ile, 

• Yargı ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış, Yargıtay’ın 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 verilebileceği, hakim ve savcıların kişisel suçlarına ilişkin bazı hükümlerde 
değişiklikler düzenlenmiş, 

• Medya hizmet sağlayıcılara ilişkin hükümlerde bazı değişiklikler düzenlenmiş, 
• İç güvenlik ile ilgili düzenlemelerde bazı değişiklikler düzenlenmiş,  
• Araç teslimleriyle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil 

hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin devredilebileceği, noterliklere devredilen iş ve 
işlemler hakkında mevzuatta Emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere 
yapılmış sayılacağı, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince 
tutulacağı ve bu kuruluşça yönetimi ve güvenliği sağlanacağı Veri tabanında yer alan 
bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacağı, araç tescil işlemi 
karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve 
işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirleneceği, devir işlemleri 
tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemler daha önce bu görev 
ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam olunacağı, araç 
sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve 
sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp 
incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. Bu bilgileri işleyen görevliler ve 
araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda olduğu 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm�
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ve devre ilişkin öngörülen hükümler istihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren 
hizmetlerde kullanılan araçların her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme ve 
sivil plaka işlemleri hakkında uygulanmayacağı düzenlenmektedir.  

• Kamu ihale kanunun ihaleye katılamayacak olanlar başlıklı 11 inci maddesinin  
“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.” şeklinde olan fıkrasına  “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.” hükmünün eklenmesi 
düzenlenmektedir.  

• 758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 
uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(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 ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye 
devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, 
soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 
gözetiminde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakanın atadığı 
yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir. 
Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan 
tarafından atanır ve görevden alınır. Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa 
koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit 
edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128 inci 
maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi 
ile tasfiyesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından 
karar verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından 
yerine getirilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan onayıyla belirlenir.”   

• Kamu personeline ilişkin olarak TBMM kararı ile  Türk Silahlı Kuvvetleri 
personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere 
görevlendirilebileceği düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-2.htm 
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Mevzuat:   

KHK/681 Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm 

 

  

Özet:  Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 5335 sayılı Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler 
düzenlenmektedir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-3.htm 
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Mevzuat:   

1135 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

7 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm 

 

  

Özet:  Bu karar ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye olarak İhsan Ezel Büyüksekban ve 
Vedat Yıldız seçilmesine dair karardır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170107-1.pdf 
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Mevzuat:   

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

7 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm 

 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin hisse devri için 
yapılacak başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler ile lisans başvurusunda ve/veya inceleme 
ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgelere dair maddelerinde değişiklikler 
düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170107-4.htm 
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Mevzuat:   

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

7 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm 

 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasındaki ilgili mevzuat ve kanun tanımlarında değişiklik düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170107-5.htm 
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Mevzuat:   

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 26/12/2016 Tarihli ve 10378/19977 Sayılı Kararı 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

7 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170109.htm 

 

  

Özet:  Bu karar ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) şirketlerin yönetim kurulu 
toplantılarına elektronik ortamda katılımı mümkün kılmak üzere yürüteceği elektronik 
yönetim kurulu sistemi servis sağlayıcılığı faaliyetinin, MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer 
faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek 
üzere 12/6/2015 tarih ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK’ya verilmiş olan faaliyet izni 
kapsamına alınmasına karar verilmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170107-10.htm 
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