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MADDE 1. — Polis ve jandarma, diğer kanun ve tüzüklerde
üzere, aşağıda yazık hailende de silâh kullanmaya . yeitfkiMiırlar:
A)

13957)

yazık yetkileri saklı

katauak

2Ö59 sayılı Poüs VıaztMe ve Salahiyet Kanunumun 16 nci maddösiinlde. yazık hallerde,

B) ( A ) bendindeki yetkiler saklı kalmak üzere, idam veya ağır hapis cezasını gerektireni
suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sanık veya hükümlü olup da halklarında tevküf veya ya
kalama müzekkeresi çıkarılan ve silâhlı dolaşarak emniyet ve asayişi tek başıma veya toplu ola
rak fiilen tehdit ve M â l ettikleri anlaşılanlardan, tesflim olmaları için içişleri Bakanlığımca tes
bit edilen tarihte başlamak üzere 10 günden az ve 30 günlden çok olmamak şartiyle verilecek
mühlet ile ad, san ve eylemleri de belirtilerek sanılk veya hükümlünün dolaştığı bölgelerde mû
tat vasıtalarla ve uygun görülen yayın organlariyile radyo ve televizyonla da ilân edilenlerin
belirtilen süre sonuna kadar adlî makamlara, zabıtaya veya her hangi bir resmî mercie teslim ol
mamaları hallerinde.
MADDE 2. — Birinci maddemin (B) bendimde sayılan hallerde:
a) ıSanıik veya hükümlünün teslim olması için yapılan (teslim öl) ihtarından sonra,
b)
Polis veya jamdarmaya karşı silâh kullanmaya filhal teşıelblbüıs etmeleri halinde ise ihtara
lüzum olmaksızın,
Silâh kullanılır.
Müsademe sırasında; sanık veya hükümlüye mıüsadeımıelde veya kaçmada yardımcı
olanlar
haklarında da birinci fıkra hükmü uygulanır.
MADDE 3. — Bu kanun hükümleri dairesinde silâh kullanan polis veya jandarma hakkında
hazırlık soruşturması Cumhuriyet savcıları veya yardıımcılaın tarafunıdan bizzat yapılır. Dâva
açılldığında sanık duruşmadan vareste tutulabilir ve hakkında açığa alma, işiten el çektirme işlemi
uygulanmaz.
MADDE 4. — Her kim birinci maddenin (B) bendinde sayılan sanık veya hükümlüyü saklar
veya silâh, cephane temiim eder veyahut bunların sağlanmasında yardımcı olursa, eylemi daha ağır
bir cezayı gerektirmediği takdirde üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiiyle cezalandı
rılır. Şu kadar M, bu ceza müddeti asıl cürüm içim kanunda tâyim ©dilem cezamın yansını ge
rmez.
Bu f i i l usul ve fumunun ve kan veya kocasının ve kardeşinin lehinde Olarak işliyen kimse,
asıl cürüm için kamumda tâyin edilen cezanın dörtte birimi geçmemek üzere cezalandırılır.
Fiilin icrasında faillerle evvelce ittüfak etmiş ve cürümü neticelendirmekte yardımı dokunmuş
olmaksızın usul ve füruunu ve kan veya kocasını ve kardeşini sağlayam kilmıseye ceza verilmez.
MADDE 5. — Birimci maddenin (B) bendinde yazılı ilânın başlangıcı ve ne suretle yapılacağı
Adalet ve içişleri Biakanhklarınoa 6 ay içimde müştereken düzenlenecek bir yönetmelikte gösterilir.
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MADDE 6. — Bu kanun yayımı tacriMnıde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim Öayfa

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa
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I - Gerekçeli 123 ve 123 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 127 nci Birleşi
mine, 1659 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 111 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Adalet ve İçişleri; Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet
ve İçişleri komisyonlarından kurulan Geçici komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/80

