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3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
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MADDE 1. - 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 8. - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü boz
mayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar
hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para
cezası hükmolunur. Bu suçun mükerreren işlenmesi halinde, verilecek cezalar paraya çevrilemez.
Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesin
de belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az
süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. An
cak bu para cezalan yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiple
rine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.
Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada yazılı mevkuteler dışında basılı
eser ve sair kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde, sorumluları ve ayrıca kitle iletişim araçları
sahipleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis, yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır
para cezası hükmolunur. Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi halinde mah
kemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir günden onbeş güne kadar yayından men'ıne ka
rar verilir.
Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlen
mesi halinde belirlenen ceza üçte birden yanya kadar artırılır.
MADDE 2. - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir.
Ancak bu madde hükmü, 8 inci madde uyarınca verilen mahkûmiyet kararları için uygulan
maz.
GEÇİCİ MADDE - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesi uyarınca mah
kûm edilenlerin dosyaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hükmü ve
ren mahkemece ele alınarak, bu Kanunun 1 inci maddesiyle 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesin
de yapılan değişiklik sebebiyle mahkûmiyet sürelerinin yeniden belirlenmesine ve 13.7.1965 tarih
li ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinden yararlanma durumları hakkında gerekli ka
rar verilir.
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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I. - Gerekçeli 888 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II. - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa Komisyonu görüşmüştür.
III.-Esas No. : 1/936

