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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, kamu personeline ilişkin bazı 

tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. 

 

Kamu personeline ilişkin tedbirler 

MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara (İptal 

ibare: Anayasa Mahkemesi’nin 22/9/2021 tarihli ve E.: 2018/75, K.: 2021/61 sayılı 

Kararı ile) (…) iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; 

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden, 

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,  

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından, 

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından, 

başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir 

tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, 

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından 

çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu 

kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam 

edilemezler, 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 onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik 

şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. (İptal cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 

22/9/2021 tarihli ve E.: 2018/75, K.: 2021/61 sayılı Kararı ile) (İptal cümle: Anayasa 

Mahkemesi’nin 22/9/2021 tarihli ve E.: 2018/75, K.: 2021/61 sayılı Kararı ile) 

                                                           
1 Bu Kanunun ekinde yer alan listeler için 8/3/2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmî 

Gazete’ye bakınız. 



(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış 

oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve 

sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan 

yararlanamazlar. 

 

Yürürlük 

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

7080 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA  

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KAREARLARININ  

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin 

veya İptal Eden Anayasa 

Mahkemesi Kararının  Numarası 

7080 sayılı Kanunun değişen 

veya iptal edilen maddeleri 

Yürürlüğe 

Giriş  Tarihi 

Anayasa Mahkemesi’nin 22/9/2021 

tarihli ve E.: 2018/75, K.: 2021/61 

sayılı Kararı 

2 inci maddenin birinci fıkrası 2/2/2022 

2 inci maddenin ikinci fıkrası 

Yayımı 

tarihinden 

başlayarak 

dokuz ay sonra 

(2/11/2022) 

   

 

 


