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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

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. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler 

Alınan tedbirler 

MADDE 2- (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör 

Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan; 

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden 

çıkarılmıştır. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan özel radyo ve televizyon kuruluşları kapatılmıştır. 

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları 

kapatılmıştır. 

(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. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına 

ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından 

veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik 

şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında Milli Savunma 

Bakanlığınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili 

pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.  

                                                           
1 Bu Kanunun ekinde yer alan listeler için 24/11/2016 tarihli  ve 29898 sayılı  Resmi Gazete’ye bakınız. 
2 2/1/2017 tarihli ve 679 sayılı KHK ile bu Kanunun ekinde yer alan listelerden çıkarılanlar için 

6/1/2017 tarihli ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 



(3) Kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve 

televizyon kuruluşlarına ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve 

evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen 

Hazine adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her 

türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre 

ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı 

tarafından yerine getirilir. 

(4) (İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 tarihli ve E.:2017/21; 

K.:2020/77 sayılı Kararı ile) (…) (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 

tarihli ve E.:2017/21; K.:2020/77 sayılı Kararı ile) (…) 

 

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri 

MADDE 3- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 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 tarafından da yakalama 

emri düzenlenebilir. Hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri 

üzerine yakalanan şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi şüphelinin yakalama yerine en yakın 

hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yedi 

günü geçemez. (Ek cümle: 2/1/2017 – KHK-684/11 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7074/11 md.) 

Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet 

savcısı, gözaltı süresinin yedi gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.3 

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 

fıkraları 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.  

ç) Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte 

(İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 tarihli ve E.:2017/21; K.:2020/77 sayılı 

Kararı ile) (…) karara bağlanır. 

d) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan 

kapalı alanlarda Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılabilir. 

                                                           
3 2/1/2017 tarihli 684 sayılı KHK’nin 11 inci maddesi ile bu bentte 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 değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 

1/2/2018 tarihli ve 7074 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. 



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 maddelerine 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 elkoymaya, 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. 

j) 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca bilgisayarlarda, bilgisayar 

programlarında ve kütüklerinde yapılacak arama, kopyalama 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 (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 

24/12/2020 tarihli ve E.:2017/21; K.:2020/77 sayılı Kararı ile) (…) kısıtlanabilir. 



m) (Mülga: 2/1/2017 – KHK-684/11 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7074/11 md.)  

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 doğruluğunun 

araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, tutuklu veya hükümlüler yetkili 

Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh ceza hâkimliğinin kararı ile geçici sürelerle ceza infaz 

kurumundan alınabilirler. 

 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 4- (1) (25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 

Yargılama Usulü Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(2) (26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

(3) (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(4) (17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(5) (12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

(6) (25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(7) (31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 5 ila 21- (10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve 

Yetkileri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 22- (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 23-24- (9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 



MADDE 25- (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 26 ila 36 - (9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Sorumluluk 

MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü 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.  

(2) (Ek: 20/11/2017-KHK-696/121 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/113 md.) 

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. 

(3) (Ek:5/12/2019-7194/50 md.) Terör örgütlerine veya (İptal ibare: Anayasa 

Mahkemesinin 3/6/2021 tarihli ve E.:2020/18; K.:2021/38 sayılı Kararı ile) (…) Devletin 

milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve bu nedenle kamu görevinden 

çıkarılmış olan kişilerden, adli veya idari soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin 

sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31/10/2019 tarihine kadar karar alan, 

bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri 

nedeniyle (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 tarihli ve E.:2020/18; K.:2021/38 

sayılı Kararı ile) (…) idari, (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 tarihli ve 

E.:2020/18; K.:2021/38 sayılı Kararı ile) (…) ve cezai sorumluluğu doğmaz. 

 

Yürütmenin durdurulması 

MADDE 38- (İptal: Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 tarihli ve E.:2017/21; 

K.:2020/77 sayılı Kararı ile)  

 

Yürürlük 

MADDE 39- (1) Bu Kanunun 37 nci maddesi 15/7/2016 tarihinden geçerli olmak 

üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 40- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 



6755 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ  

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO 

 

Değiştiren Kanunun/ 

KHK’nin veya İptal Eden Anayasa 

Mahkemesi Kararının Numarası 

6755 Sayılı Kanunun Değişen 

veya İptal Edilen Maddeleri 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

KHK/679 Ek (3) sayılı liste 6/1/2017 

KHK/684 3 23/1/2017 

KHK/696 37 24/12/2017 

7074 3 8/3/2018 

7079 37 8/3/2018 

7194 37 7/12/2019 

Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 

tarihli ve E.:2017/21; K.:2020/77 

sayılı Kararı 

2, 3, 38 8/4/2021 

Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 

tarihli ve E.:2020/18; K.:2021/38 

sayılı Kararı  

37 23/9/2021 

 


