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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Kapsamında Alınacak Tedbirler

GENELGE
2016/04
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname, 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit
edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; özel
sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve
pansiyonları, vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri, vakıf yükseköğretim kurumları,
sendika, federasyon ve konfederasyonlar kapatılmıştır.
668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve
Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 27/07/2016
tarihli ve 29783 2. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 668 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı
Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan özel radyo ve televizyon
kuruluşları, gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır.
Bu çerçevede;
1- Bakanlığımız hizmet alanlarına ilişkin gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler
(Darülaceze Başkanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dahil) tarafından
yürütülen sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında 667 sayılı KHK gereğince
kapatılan özel sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci
yurtları ve pansiyonları, vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri, vakıf yükseköğretim
kurumları, sendika, federasyon ve konfederasyonlarla gerek Bakanlığımız gerekse Valilikler/İl
Müdürlükleri tarafından imzalanan protokol, sözleşme, işbirliği ve projeler yürürlükten
kaldırılmıştır.
2- Genelgenin 1 inci maddesinde sayılan veya Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY)
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve kuruluşlarla var olan ya da
planlanan her türlü protokol, işbirliği, sözleşme, proje vb. sonlandırılacaktır.
3- Protokol, işbirliği, sözleşme, proje vb. çerçevesinde gerçekleştirilen Bakanlığımız
hizmetleri kapsamında; bu Genelgenin 1 inci maddesinde sayılan veya Fethullahçı Terör
Örgütü (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen personelin
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek (STiM+i-+U/gRF-+iKspI-jVGbWS-qAA8Bblr) kodunu yazınız.
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Bakanlığımızla ilişkisi kesilecektir. Bu kapsamda oluşacak personel ihtiyacı konusunda Valilik/
İl Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.
4- Protokol, işbirliği, sözleşme, proje vb. gereğince Genelgenin 1 inci maddesinde sayılan
veya Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu
değerlendirilen kişi, kurum ve kuruluşların yükümlülükleri kapsamında yapılması gerekli
giderler/harcamalar Bakanlığımız ilgili birimlerinin bütçesinden karşılanacaktır.
5- 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2016/04 sayılı Başbakanlık Genelgesi
çerçevesinde gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olan ve Bakanlığımız izni ile
faaliyet gösteren özel kuruluşlardan (özel bakım merkezi, özel huzurevi, özel huzurevi ve yaşlı
bakım merkezi, özel aile danışma merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk
kulüpleri v.b.) milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne
(FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlara yönelik idari iş ve işlemler ivedilikle
başlatılacak, kapatma işlemi gerçekleştirilecek, suç teşkil eden fiiller yönünden adli mercilere
derhal bildirimde bulunulacaktır. Bu kapsamda kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin olarak
667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci ve üçüncü maddeleri hükümleri
uygulanacaktır.
6- 668 sayılı KHK kapsamında kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete,
dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile varsa abonelik dahil her türlü işlem sonlandırılacaktır.
7- 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ve ilgili diğer hükümleri gereği 15 Temmuz
2016 tarihinde yapılan darbe girişimi sonucu zarar gören vatandaşlarımıza yönelik gerekli
çalışmaların yürütülmesi ve koordine edilmesi amacıyla il müdürlüklerince asgari 3 kişiden
oluşacak krize müdahale komisyonu oluşturulacaktır.
8- FETÖ/PDY silahlı darbe teşebbüsü nedeniyle korunmaya, bakıma veya yardıma
ihtiyacı tespit edilen bireyler (çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişiler) hakkında ihtiyaç duyulan
bilgiler derhal temin edilecek, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde ilgili mevzuatı
uyarınca gerekli işlemler başlatılacaktır.
9- Darbe girişimi sonucu şehit ve gazi olan vatandaşlarımızın aileleri hakkında yapılan
inceleme sonucu ekonomik güçlük içinde olduğu, aile üyesinin kaybı veya yaralanması
nedeniyle güçlük içinde olacakları değerlendirilenlerin çocukları için, 03/03/2015 tarihli ve
29284 sayılı Resmi Gazetede yayımlananSosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik kapsamında 3 (üç) katına kadar geçici yardımın ivedilikle yapılması, ayrıca süreli
ekonomik desteğe ihtiyacı olduğu değerlendirilen ailelerin çocuklarına ise süreli ekonomik
destek verilecektir.
10- Bakanlık hizmet modellerini yürüten (koruyucu aile, evlat edinme, sosyo-ekonomik
destek vb.) aileler hakkında FETÖ/PDY silahlı darbe teşebbüsü kapsamında kolluk kuvvetleri
veya diğer ilgili kurumlar tarafından işlem başlatıldığının öğrenilmesi durumunda korunmaya,
bakıma veya yardıma ihtiyacı olan bireylere (çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişiler) yönelik iş ve
işlemlerin ivedilikle yapılması sağlanacaktır.
11- FETÖ/PDY silahlı darbe teşebbüsü sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile
gazi olanlara yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin işlemler ilgili mevzuatı gereğince
başlatılacaktır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek (STiM+i-+U/gRF-+iKspI-jVGbWS-qAA8Bblr) kodunu yazınız.
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Genelge doğrultusunda yürütülecek tüm çalışmalarda her türlü tedbirin
alınması, hizmetlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesi ve yapılan iş ve
işlemler hakkında Bakanlığımızın ilgili birimlerine bilgi verilmesi hususlarında;
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA
Bakan

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek (STiM+i-+U/gRF-+iKspI-jVGbWS-qAA8Bblr) kodunu yazınız.
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