
 

 

 
 

Sirküler Tarihi : 26.12.2017 

Sirküler No  : 2017-50 

Konu  : 695 ve 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Hak. 

 

 

“695 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” ve “696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi 

Gazete’ de yayımlanmıştır. 

 

Söz konusu kararnamelere ilişkin tarafımızca önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

 

 

1. 695 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

 Bazı kamu personelleri görevlerinden ihraç edilmiştir. 

 Bazı kamu personelleri görevlerine iade edilmiştir. 

 Bazı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin rütbesi alınmıştır. 

 Bazı kurumlar kapatılmıştır. (Dernek, vakıf, gazete, sağlık kuruluşu) 

 Yurt dışında öğrenim gören bazı kişilerin öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. 

 

 

2. 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

 Askerlik Muafiyeti (Madde 1) 

 

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını 

kaybedenlerden; 

a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına giren sivillerin kendilerinden olma 

çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin 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. 

 Vakıfbank İle İlgili Düzenleme (Madde 6) 

Banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç 

ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin 



 

 

ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse 

değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecektir. 

 Bursa’nın Gemlik İlçesinin Taşınması (Madde 13) 

GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe 

sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden 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. 

 Diyanet İşlerinin Yurtdışı Görevlendirmeleri (Madde 15) 

“Yurt dışı sürekli görevlere atanmada Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, daire başkanı, il 

müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. 

Bunların yurt dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenir. Başkan yardımcısı, Din işleri 

Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, 

Rehberlik ve Teftiş Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında 

görev yapanlardan dini yükseköğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere 

atanmalarında herhangi bir şart aranmaz.” 

 ASFAT A.Ş.’ nin Kurulması  (Madde 29) 

Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, üretim planlaması 

çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi 

teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların 

ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, 

tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve 

tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas 

sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, kuruluş ve tescile 

ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 

özel hukuk hükümlerine tabi, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT 

A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. 

6102 sayılı Kanunun kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler 

topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel kurul toplantılarında 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ve şirketlerin denetimine 

ilişkin hükümleri ASFAT A.Ş. hakkında uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Diğer taraftan, ASFAT A.Ş.’ nin geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek 

şartıyla askeri fabrika ve tersaneler ile Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan 

hammadde, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilmesi, Milli 

Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan platform, mühimmat, ekipman, sistem ve alt 



 

 

sistemler ile altyapı ve test merkezleri Bakan onayı ile bedelsiz kullanılabilmesi hüküm 

altına alınmıştır. 

Askeri fabrikalar veya tersaneler bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin ASFAT 

A.Ş. ile imzalayacakları sözleşmeler ile bu sözleşmelerden kaynaklanan mal ve hizmet 

alımları hakkında 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli 

ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

 Danıştay Kanunu’nda Yapılan Düzenleme (Madde 32) 

6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

"Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile 

bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Danıştay 

bütçesinden ödenir." 

 Danıştay’a Yeni Üye Kadrosu (Madde 36) 

"GEÇİCİ MADDE 28- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yeni ihdas edilen onaltı 

Danıştay üyeliği kadrosunun tamamı için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç 

altı ay içinde seçim yapılır. 

 Yargıtay Kanunu’nda Yapılan Düzenleme (Madde 42) 

4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

"Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili 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." 

 Yargıtay’a Yeni Üye Kadrosu (Madde 45) 

GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yeni ihdas edilen yüz Yargıtay 

üyeliği kadrosunun tamamı için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay 

içinde seçim yapılır. 

 Milli İstihbarat Kanunu’nda Yapılan Düzenleme (Madde 51) 

1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 



 

 

"MADDE 14- MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek 

suretiyle istifa edebilir. MİT personeli hakkında 657 sayılı Kanunun çekilmiş sayılma ile ilgili 

hükümleri uygulanmaz. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan 

bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında 

bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulur ve bu 

rapor sonucuna göre işlem yapılır. 

 Savunma Sanayii Müsteşarlığının Cumhurbaşkanına Bağlanması  (Madde 55-57-

61) 

"MADDE 5- Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanının başkanlığında; Başbakan, 

Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarından meydana gelir. 

Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda Başbakan Cumhurbaşkanına vekaleten Komiteye 

başkanlık eder. 

Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanır. Komitenin sekretarya hizmetlerini 

Müsteşarlık yürütür. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir." 

"Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini 

Müsteşara devredebilir." 

"EK MADDE 1- Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ilgili olarak Milli Savunma 

Bakanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır." 

 Şeker Kurumu ve TAPDK kapatıldı (Madde 69-70-71-72-73-74-76-77-78-79-80-

81-82) 

Şeker Kurumu başka işleme gerek kalmaksızın kapatılmış olup, kurumun görev ve 

sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aktarılmıştır.  

Öte yandan, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu da (TAPDK) kapatılmış olup, 

kurum tarafından yapılan işlemler ilgili idarelerce yeni bir işlem yapılıncaya kadar 

geçerliliğini koruyacaktır. Kurumun görev ve sorumlukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 

 Cazibe Merkezleri Programına İlişkin Düzenleme (Madde 90) 

EK MADDE 1- Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamını canlandırarak istihdamı, 

üretimi ve ihracatı artırmak ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 

gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülür. 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında özel sektöre ait imalat sanayii yatırımları ile çağrı 

merkezi ve veri merkezi yatırımlarına destek sağlanabilir. 

 



 

 

 Anayasal Düzene Karşı Suç İşleyenlere Tek Tip Kıyafet Uygulaması (Madde 103) 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun’ a aşağıdaki ek madde 

eklenmiştir. 

"EK MADDE 1- (1) 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya 

hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle 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." 

 Kayyum Atanan Şirketlere Yönelik Yapılan Düzenleme (Madde 108-109) 

 

 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401 inci maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(4) 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, kayyımın ilk defa atandığı mali yıl ve öncesinde yapılan iş ve işlemler ile ilgili 

olarak birinci fıkranın ilk cümlesi kapsamında onay yükümlülüğü yoktur." 

Söz konusu madde, şirketin yönetim kurulunun, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye vermesini içeriyor. 

Yapılan düzenlemeyle, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kayyum 

atanmasına karar verilen şirketlerde, kayyumun ilk defa atandığı mali yıl ve öncesinde 

yapılan iş ve işlemler ile ilgili olarak onay yükümlülüğü olmayacaktır. 

 6102 sayılı Kanunun 403 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(6) Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 5271 sayılı Kanunun 133 üncü 

maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde beşinci fıkra hükümleri 

kayyımın görevi devam ettiği müddetçe uygulanmaz." 



 

 

Getirilen düzenleme ile birlikte kayyum atanan şirketlerde, denetçinin olumsuz görüşü 

üzerine yönetimin değişmesine yönelik madde, terör ile ilişkisi nedeniyle kayyum atanan 

şirketlerde kayyumun görevi devam ettiği sürece uygulanmayacaktır. 

 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ na Yönelik Yapılan Düzenleme 

(Madde 112) 

18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2- (1) Hükümet, kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları 

arasında; 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), 

(III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli 

kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan diğer kamu 

kurum ve kuruluşları, hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak 

yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında, 

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), birlikte ya da ayrı ayrı 

sermayesinin %50'sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan her türlü işletme ve 

şirketler, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin 

%50'sinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, 

c) İl özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, belediyelerin 

bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri ile bunların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin 

%50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerde, 

çalıştırılan işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu iş sözleşmeleri 

çerçeve anlaşma protokolü imzalanabilir. Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde 

bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar için 

bağlayıcıdır." 

 Sivillere Ceza Muafiyeti (Madde 121) 

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 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." 

 Taşeron İşçi Düzenlemesi (Madde 127) 

Taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, 

sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecektir.  

KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla 

çalıştırılmakta olanları kapsayacaktır.  

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı 

sınava alınacaktır. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde 

sonuçlandırılacaktır.  

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik 

kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer 

almaktadır. 

 Yürürlük Tarihi (Madde 136) 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) 17 nci, 18 inci, 83 üncü, 84 üncü, 106 ncı, 112 nci ve 113 üncü maddeleri, 73 üncü 

maddesiyle 4634 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddenin son fıkrası, 126 ncı 

maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 20 nci ve ek 21 inci 

maddeler ile 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 

üncü maddenin onbeşinci fıkrası hariç diğer fıkraları 2/1/2018 tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. 

 

 

695 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’ ye ulaşmak için tıklayınız. 

 

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ ye ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

Saygılarımızla 

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ 
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