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OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI 

VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULMASI İLE BAZI  

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  

HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 

 
 Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 25/7/2016 No : 669 

 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709  

   25/10/1983 No : 2935 

 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 31/7/2016 No : 29787  

 V. Tertip Düsturun Cildi :           57 

 
              Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması ve Milli Savunma Üniversitesi 

kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 

tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tedbirler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname 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 zaruri olan tedbirlerin alınması ve Milli Savunma 

Üniversitesinin kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma personeline ilişkin tedbirler 

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

Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen ve ekli (1) ve (2) sayılı listelerde 

yer alan asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden, ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler ise 

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından çıkarılmıştır. Haklarında ayrıca özel kanun 

hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve 

memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Jandarma Genel 

Komutanlığı teşkilatına 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. Bu kişiler hakkında ilgisine göre Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ilgili 

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

pasaportlar iptal edilir. (2) 

–––––––––––––––––– 

(1) Bu KHK’nin Eki listeler için 31/7/2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 

(2)  15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu fıkraya “silah ruhsatları” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “, gemi adamlığına ilişkin belgeleri” ibaresi eklenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160731.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160731.htm
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Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler  

MADDE 3- (1) 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu 

görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen soruşturma açma süreleri olağanüstü hal süresince 

uygulanmaz. 

 İflas erteleme 

 MADDE 4- (1) Olağanüstü halin ilanından itibaren ve devamı süresince, 9/6/1932 tarihli ve 2004 

sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından 

iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler mahkemelerce iflasa ilişkin araştırma 

yapılmaksızın derhal reddedilir.(1) 

(2) (Ek : 15/8/2016-KHK-673/10 md.)  Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın 

ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak; 

a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.  

b) Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemez, 

verilmişse derhal kaldırılır. 

c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş 

olan tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele alınarak, 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 olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri 

hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir 

kararları derhal kaldırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Milli Savunma Üniversitesi 

  Kuruluş 

  MADDE 5- (1) Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir 

üniversite kurulmuştur.  

  (2) Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;  

  a) Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden, 

  b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından, 

  c) Astsubay meslek yüksekokullarından, 

  oluşur. 

  (3) Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve Başbakanın uygun göreceği üç 

aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Ayrıca rektöre görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı 

dördü geçmemek üzere Milli Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları atanır. 

  (4) Üniversitenin teşkilatı Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulur.  

      Enstitüler 

      MADDE 6- (1) Enstitü müdürleri Milli Savunma Bakanı tarafından atanır.  

      (2) Enstitülerin altındaki gerekli akademik birimler, rektörün teklifi üzerine Milli Savunma 

Bakanlığınca oluşturulur.  

      (3) Enstitülere giriş şartları ile enstitülerin kurulması, işleyişi ve diğer hususlar Milli Savunma 

Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

     Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 

     MADDE 7- (1) Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları, Üniversite bünyesinde ve 

denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösterirler. İş ve işlemleri Üniversite rektörlüğü tarafından 

yürütülür.  

      (2) Özel kanunlarının bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri uygulanmaz.  

______________ 
(1) 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Olağanüstü halin” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “ilanından itibaren ve” ibaresi, “mahkemelerce” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal” ibaresi eklenmiştir. 
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      Öğretim elemanlarının hakları 

      MADDE 8- (1) Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürleri ile enstitülerde görevli 

öğretim elemanları, akademik unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları 

yönünden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi öğretim üyelerine tanınan haklara ilaveten 

harp okullarında görevli öğretim elemanlarının haklarından aynen istifade ederler ve sivil öğretim 

elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu hükümlerine göre verilir. 

    (2) Enstitülerde görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak asker öğretim 

elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre 

hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 

nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o 

ödenir. Öğretim elemanlarından 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade edenlerin, 

anılan Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile 

üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine 

göre ödenir.  

     (3) Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürlerine ayrıca 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği verilir. Bu kişiler Türk Silahlı 

Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki 

subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin 

düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.  

    (4) Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında, öğretim elemanlarına, Üniversite 

rektörlüğünce belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en çok yirmi saate kadar verilecek 

dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek 

ders ücreti ödenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Milli Savunma Bakanlığına İlişkin Değişiklikler 

 

 MADDE 9- (18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

  MADDE 10-11- (4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

MADDE 12 ila 20 - (26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 MADDE 21 ila 32 - (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

MADDE 33- 34 - (31/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve 

Yetkilerine Ait Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 MADDE 35 ila 42 - (31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev 

ve Teşkilatı Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  
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MADDE 43- 44 -(4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 MADDE 45 ila 50 - (17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 MADDE 51- (14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.)  

MADDE 52 ila 80 - (11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.)  

MADDE 81 ila 103 - (11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

MADDE 104- (1) Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır. Bu 

komutanlıklarda görev yapmakta olan personel hakkında aşağıdaki işlemler yapılır: 

a) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve işgal ettikleri kadrolar 

hakkında, ilgisine göre 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 

geçici 4 üncü maddesi ile 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun geçici 7 nci 

maddesi hükümleri uygulanır. 

b) Diğer personel, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşundaki uygun kadrolara atanır.  

(2) 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

(3) (Ek: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Birinci fıkra uyarınca kapatılan eğitim kurumlarının hak ve 

yükümlülükleri başka bir işleme gerek kalmaksızın Milli Savunma Bakanlığına geçer. Bu yerlerin 

ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla imzalanmış sözleşmeler, devam eden ihtiyaçlar gözönüne alınarak Milli 

Savunma Bakanlığınca feshedilebilir ya da sözleşmede belirtilen işin miktarı azaltılabilir. Bu nedenlerle 

yükleniciye herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. Feshedilen sözleşmelere ilişkin alınan teminatlar iade 

edilir ve yüklenici hakkında yasaklama işlemi yapılmaz. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile astsubay 

meslek yüksekokullarının ihtiyaçlarını içeren sözleşmeler hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanabilir. 

MADDE 105- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde; 

a) Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Millî Eğitim 

Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak 

durumlarına uygun okullara, 

b) Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokullarında (Jandarma dahil) 

öğrenimine devam eden öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca, üniversite sınavının yapıldığı tarihte 

aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara, naklen 

kaydedilirler.  

c) 30 Ağustos itibariyle mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı yapılmaz. 

Bunlara üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim 

Kurulunca belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diploma verilir. 

Bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmaz.   

Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, 

her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve 

yetkilidir. 

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir sebeple Türk 

Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca 

borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve başlatılmış işlemler durdurulur. Bunlardan bu amaçla 

yapılmış  olan tahsilatlar iade edilmez. (Ek cümle: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Açılmış olan davalarda 

yargılama giderleri ve vekalet ücretlerine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devri 

 

Devredilecek kurumlar 

MADDE 106- (1) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve Türk 

Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri 

sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları her türlü hak ve 

yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte, 

Sağlık Bakanlığına devredilir ve bunlara tahsisli taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir.  Devredilen 

sağlık kuruluşlarından müstakil olanların taşınmazları müştemilatı ile birlikte ve bütün olarak 

tahsis edilir; başka hizmet birimleri ile aynı yerleşke içerisinde bulunanlardan ifrazı mümkün 

olanların ifrazı ve tahsisi yapılır.  

(2) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimleri her türlü hak ve 

yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte, 

Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilir ve bunlara tahsisli taşınmazlar Üniversiteye tahsis 

edilir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, devirden önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde 

yürütülmekte olan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı savunma, Hava ve 

Uzay Hekimliği, Sualtı Hekimliği, Harp Cerrahisi gibi özellikli askeri sağlık hizmetleri alanlarına 

yönelik hizmet, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini de yürütmekle görevlidir. 

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde;  

a) Devredilen sağlık kuruluşları için, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türk Silahlı 

Kuvvetleri Sağlık Komutanlığından üç kişilik komisyonlar kurulur. Komisyon başkanlığı Maliye 

Bakanlığı temsilcisi tarafından yürütülür. Komisyonlar tarafından devre konu taşınırlar, 

taşınmazlar, taşıtlar, kadro ve pozisyonlarıyla birlikte mevcut personel tespit edilerek tutanağa 

bağlanır.  

b) Devredilen yükseköğretim birimleri için, Üniversite, Maliye Bakanlığı ve Gülhane 

Askeri Tıp Akademisinden üç kişilik komisyonlar kurulur. Komisyon başkanlığı Maliye 

Bakanlığı temsilcisi tarafından yürütülür. Komisyonlar tarafından yükseköğretim birimlerinin 

devre konu taşınırlar, taşınmazlar, taşıtlar ve kadro ve pozisyonlarıyla birlikte mevcut personel 

tespit edilerek tutanağa bağlanır.  

(4) Devredilen yükseköğretim birimleri ile sağlık kuruluşlarının ödeneklerinden devir 

tarihi itibarıyla kalan tutarları, ilgisine göre Üniversite ve Sağlık Bakanlığı ve/veya bağlı 

kuruluşları bütçelerinin bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılır. (1) 

(5) Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri 

ile düzenlenecek belgeler her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır. 

(6) Şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınır.  Askeri personel 

ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere devredilen sağlık kuruluşlarında öncelikli hizmet verilir. Bu 

şekilde verilecek öncelikli hizmetin usûl ve esasları Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak 

Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

(7) Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu 

giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden 

yapılır.  

–––––––––––––––––– 

(1)  15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Sağlık Bakanlığı 

bütçesinin” ibaresi “Sağlık Bakanlığı ve/veya bağlı kuruluşları bütçelerinin” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Devredilecek personel (1) 

MADDE 107- (1) 106 ncı madde uyarınca Komisyonlar tarafından tespit edilen 

personelin Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, diğer yükseköğretim kurumları 

ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına devrine ilişkin usul ve esaslar ile devre ilişkin diğer 

hususları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

 (2) Devredilen personelin atanacağı kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama 

işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 190 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerin ilgili kurumlara ait bölümlerine eklenmiş 

sayılır.  

(3) (Değişik: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Devredilen personelden; 

a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alanlara, devredilmeden önce 

en son ayda kadrolarına bağlı olarak yapılan aylık gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban 

aylığı, zam, tazminat ve ek ödeme veya sağlık hizmetleri tazminatı ödemeleri toplam net tutarının 

(bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); devir sonrası atandıkları yeni kadrolarına bağlı olarak 

yapılan aylık gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, zam, tazminat ödemeleri ile döner 

sermayeden yapılan ek ödemenin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, 

herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak 

ödenir. 

b) Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlara, devir sonrası 

atandıkları yeni kadrolarında ödenen döner sermaye ek ödemesi net tutarının, devir tarihi 

itibarıyla eski kadrolarına bağlı olarak hesaplanan sağlık hizmetleri tazminatı net tutarından (bu 

tutar sabit bir değer olarak esas alınır) az olması halinde, aradaki fark herhangi bir vergi ve 

kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir. 

c) Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre alanlara, aylık 

ve mali hakları (ek ödeme veya sağlık hizmetleri tazminatı dahil), rütbe ve kıdemleri ile 

devredildiği tarihteki aylık ve mali hak unsurları (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan 

ödemeler hariç) esas alınarak aynı şekilde ödenir. Bu şekilde almakta oldukları aylık ve mali 

hakları toplam net tutarının, devir sonrası yeni kadrolarına bağlı olarak alabilecekleri aylık ve 

mali hakları toplamı ile atanmış oldukları yeni kadro unvanı esas alınmak suretiyle hesaplanan 

döner sermaye ek ödemesi toplamının net tutarından az olması halinde aradaki fark tutarı, 

herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir. Bunların, 

subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda ise iki kademeli kıdemli başçavuş rütbesini geçmemek ve 

general ve amiraller bulundukları rütbede kalmak üzere rütbe, terfi ve kıdemlilik işlemleri ile yaş 

haddi ve kadrosuzluk tazminatı da dahil emeklilik işlemleri, görev yaptıkları kurum tarafından 

926 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak bunlar, istekleri halinde atanmış oldukları 

kadronun mali ve sosyal haklarından yararlanmak kaydıyla memurlar için belirlenen yaş haddine 

kadar çalışmaya devam edebilirler. Bu bent kapsamında bulunan personel hakkında 4/1/1961 

tarihli ve 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 

üncü maddesi uygulanmaz. 

–––––––––––––––––– 

(1)  15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddeye dördüncü fıkradan sonra 

gelmek üzere (5), (6), (7), (8), (9), (10) numaralı fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkra buna göre teselsül 

ettirilmiştir. 

 



 

1459 
 

ç) (Değişik: 3/10/2016-KHK-675/17 md.) Sözleşmeli olarak görev yapanlar, ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı şekilde sözleşmeli olarak görev yapmaya ve ücret almaya 

devam ederler. 

 d) (Ek: 3/10/2016-KHK-675/17 md.) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna göre 

çalışmakta olanlar anılan Kanun hükümleri çerçevesinde muvazzaf subaylığa ve muvazzaf 

astsubaylığa geçirilmiş sayılır ve bu maddedeki muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylarla ilgili 

hükümlere tabi olurlar. 

(4) (Değişik: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Devredilen personel ve bunların emeklileri, 

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarına bağlı sosyal 

tesislerden ve varsa silah taşıma ve bulundurma hakkından emsali rütbedeki personel gibi 

yararlanır. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) üyesi olanların bu üyelikleri üçüncü fıkra 

hükümlerine tabi oldukları sürece, fiili hizmet süresi zammından yararlananların bu hakları ise 

üçüncü fıkranın (c) bendi hükümleri çerçevesinde 926 sayılı Kanuna göre aylık aldıkları sürece 

devir tarihindeki hükümler esas alınmak suretiyle devam eder.  

(5) (Ek: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ilgililer bu 

madde uyarınca devredildikleri kurumların kadrolarında kaldıkları sürece uygulanır. (Ek cümle: 

3/10/2016-KHK-675/17 md.) Ancak ilgili personelin Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi arasındaki geçişleri kurum değişikliği sayılmaz. 

(6) (Ek: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Askeri sağlık teşkillerinin yönetildiği merkez veya 

bölge teşkilatlarında görevli olup, sağlık teşkillerinin devri sebebiyle hizmetine ihtiyaç kalmayan 

sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile görev sürelerinin bitiminde yurda dönen Girne Asker 

Hastanesinde görevli sağlık ve yardımcı sağlık personeli de Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma 

Bakanlığının müşterek kararıyla devredilen personel kapsamına alınır. 

(7) (Ek: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık ve 

yan dal uzmanlık eğitimi yapma hakkı kazanmış olup henüz uzmanlık eğitimine başlamamış 

olanlar, kıta, kurum ve karargâhlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla 

devredilen personel kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinin araştırma görevlisi kadrolarına 

atanırlar. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisansüstü eğitim yapmakta olan öğrenciler (yabancı 

öğrenciler dahil) ile bu hakkı kazanmış olanlar eğitimlerine Üniversitede devam eder. 

(8) (Ek: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Devredilen personelden Türk Silahlı Kuvvetleri ile 

Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarına karşı mecburi hizmeti bulunan personel, bu 

hizmetlerini devredildikleri kurumlarda tamamlar. 

(9) (Ek: 15/8/2016-KHK-670/10 md.) Uluslararası askeri anlaşma ve protokoller 

kapsamında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu personel 

ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile yine aynı anlaşmalar kapsamında yıllık kontenjan 

dahilinde ücretsiz tedavisi yapılan hastaların tedavi giderleri ile misafir askeri personel ve 

öğrencilerin maaş, harçlık ve her türlü giderleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 
(1) 

–––––––––––––––––– 

(1) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “öğrenci harçlıkları” 

ibaresi “misafir askeri personel ve öğrencilerin maaş, harçlık ve her türlü giderleri” şeklinde 

değiştirilmiştir. 



1460 
 

(10) (Ek: 15/8/2016-KHK-670/10 md.)Savaş hali ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışı 

görevleri nedeniyle askeri sağlık teşkili kurulması ile buralarda görevlendirilecek Sağlık 

Bakanlığı personeline ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 

arasında yapılacak protokollerle belirlenir. 

 (11) Devredilen personele devir tarihinden sonra yapılması gereken aylık veya ücret 

ödemeleri yeni kurumları tarafından yapılır ve bu ödemeler hakkında kurumlar arasında herhangi 

bir hesaplaşma yapılmaz. (1) 

Öğrencilerin nakli 

MADDE 108- (1) Bu Bölümde yer alan hükümler kapsamında devredilen yükseköğretim 

birimlerinde öğrenim görenler, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları 

dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek öğretim kurumlarına nakledilir. Bu 

maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, 

her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu 

görevli ve yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 109- (1) 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Kanunu, 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair 

Kanun ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 26 ncı 

maddesi, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70/A 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Er ve Erbaşlar 

MADDE 110-111- (10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve 

Yetkileri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

MADDE 112- (9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

MADDE 113- (10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

    Yürürlük 

MADDE 114- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 115- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

(1)  15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddeye dördüncü fıkradan sonra 

gelmek üzere (5), (6), (7), (8), (9), (10) numaralı fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkra buna göre teselsül 

ettirilmiştir. 
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669 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN 

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL 

EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ 

GÖSTERİR LİSTE 

 

Değiştiren  

Kanunun/KHK’nin/ İptal 

Eden Anayasa 

Mahkemesi Kararının 

Numarası 

 

669 sayılı KHK’nin 

 değişen veya iptal edilen  

maddeleri 

Yürürlüğe 

Giriş Tarihi 

KHK/670 2, 104, 105, 106, 107 17/8/2016 

KHK/673 4 1/9/2016 

KHK/675 107 29/10/2016 

 


