— 286 —
Terörle Mücadele Kanunu
(Resmî Gazete ile yayımı : 12.4.1991 Sayı : 20843 Mükerrer)
Kanun No.
3713
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Kabul Tarihi
12.4.1991

BÎRİNCf BÖLÜM
Tanım ve Terör Suçları
Urdr Tamım
MADDE 1. — Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yön
temlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, la
ik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü boz
mak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa
uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve
dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya
kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.
Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşme
siyle meydana gelmiş sayılır.
örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşek
kül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.
Terör Suçlusu
MADDE 2. — Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş ör
gütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya-tek başına suç
işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur.
Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve
örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar.
Rrör Suçlan
MADDE 3. —Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171 ve 172 nci
maddelerinde yazılı suçlar, terör suçlarıdır.
Terör Amacı ile İstenilen Suçlar
MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Türk Ceza Kanununun 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157 ve 169 uncu maddeleri
ile 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı suçlar,
b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (c), (e) bentlerinde yazılı suçlar,
1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği takdirde terör suçu sayılır.
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Cezaların Artırılması

MADDE 5. — 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara
göre tayin edilecek şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı oranında artırılarak
hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için
muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir. Ancak şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalarda bu sı
nır ağır hapiste 36, hapiste 25, hafif hapiste 10 yılı geçemez.
Açıklama ve Mayınlama

MADDE 6. — İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anla
şılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle
mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya
bu yolla kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası
ile cezalandırılır.
Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara beşmilyon li
radan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir.
Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya
yayınlayanlar beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır,
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesin
deki mevkuteler vasıtasiyle işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az süre
li ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki
fiili satış miktarının, mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mev
kuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarı
nın yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza ellimilyon liradan az olamaz.
Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır.
Terör Örgütleri

MADDE 7. — 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313, 314 ve
315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına
giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya bunların faaliyetlerini düzenle
yenler veya yönetenler beş yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası, bu örgütlere girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve
yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım edenlere ve ör
gütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla
kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
s" Bu yardım; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan ku
ruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğretim
yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.
Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların teröre destek oldukları tespit edildi
ğinde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların mal varlıkla
rının müsaderesine karar verilir.
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Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Ka
nununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahip
lerine de mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute nite
liğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek ti
rajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para
cezası verilir. Ancak, bu para cezalan yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu
müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır've altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası hükmolunur.
Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda
MADDE 8. — Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü pro
paganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar
ağır hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute
bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunma
yan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mev
kutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. An
cak, bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine,
sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
hükmolunur.
' ÎKÎNCÎ BÖLÜM
Yargılama Usulleri
Görevli Mahkeme
MADDE 9. — Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik Mah
kemelerinde bakılır ve bu suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler hakkında bu
Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun hükümleri uygulanır.
Avukat Tarafından Temsil ve Görüştürülme
MADDE 10. — Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Sanık ve müdahil en fazla üç avukat tarafından temsil edilir.
b) Tutuklu sanık veya hükümlü avukatı ile tutukevi veya cezaevi görevlilerinin nezaretin
de görüştürülebilir.
Gözetim Süresi
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerine tabi suçlar sebebiyle yakalanan kimse, tutulma
yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli makul süre hariç en geç kırksekiz saat
ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok onbeş gün içinde hâkim önüne çıkarılır.
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Tutanak Düzenleyenlerin Dinlenmeleri
MADDE 12. — Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması sırasında sanıkların ve
tanıkların ifadelerini alan veya olay ve tespit tutanağı düzenleyen zabıta amir ve memurları,
zaruret görülmesi halinde duruşmada tanık olarak dinlenebilirler. Ancak, bunların tanık ola
rak dinlenmelerine karar verilmesi halinde, ifadeleri yapılacak gizli duruşmada alınır.
Erteleme ve Paraya Çevrilme
MADDE 13. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı verilen cezalar, para cezası
na veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.
Muhbirlerin Hüviyetlerinin Açıklanmaması
MADDE 14. — Bu Kanun kapsamına giren suçlan ve suçluları ihbar edenlerin hüviyetle
ri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.
Tutuksuz Yargılama
MADDE 15. — Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile
bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen
suçlardan dolayı haklarında açılan kamu davası sonuçlanıncaya kadar tutuksuz yargılanırlar.
Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile bu amaçla görev
lendirilmiş diğer personelin bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı
aleyhlerine açılan davalarda en çok üç avukat bulundurulur ve bunlara avukatlık ücreti tarife
sine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten
karşılanır.
Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve memurları ile bu amaçla görev
lendirilmiş diğer kamu görevlilerinin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlar
dan; adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs suçları hariç, taksirli suçlarla diğer suçlar hak
kında Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezaların İnfazı
Cezaların infazı ve Tutukluların Muhafazası
MADDE 16. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların cezaları, tek
kişilik veya üç kişilik oda sistemine göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir.
Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin birbirleriyle irtibatına ve diğer hü
kümlülerle haberleşmesine engel olunur.
Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle geçiren hükümlülerden şartla tahliyele
rine 3 yıldan az kalmış olanlar, diğer kapalı infaz kurumlarına nakledilebilirler.
Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da birinci fıkrada gösterilen şekilde
inşa edilmiş tutukevlerinde muhafaza edilirler. İkinci fıkra hükümleri tutuklular hakkında da
uygulanır.
(
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Şartla Salıverilme
MADDE 17. — Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlardan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 36 yılla
rını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30 yıllarını, diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı ceza
lara mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4'ünü çekmiş olup da iyi halli hükümlü
niteliğinde bulundukları takdirde talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.
Bunlardan, tutuklu veya-hükümlü iken firar edenler veya firara teşebbüs suçundan veya
cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş bulunanlar ile disiplin cezası olarak
üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıve
rilmeden yararlanamazlar.
Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, hükümlerinin kesinleşme tarihin
den sonra bu Kanunun kapsamına giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla salıverilmeden ya
rarlanamazlar.
Bu hükümlüler hakkında, 647 sayılı Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu mad
desinin bir ve ikinci fıkraları ile Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.
Ceza ve Tutukevi inşaatı

>

MADDE 18. — 16 ncı maddeye göre inşa edilecek ceza ve tutukevleri ile adliye ve zabıta
nezarethanelerinin yapımında 2886 sayılı Devlet îhale Kanununun 89 uncu maddesi hükümle
ri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ödüllendirme
MADDE 19. — İçişleri Bakanlığınca belirlenecek, bu Kanun kapsamına giren suç failleri
nin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere 1481 sa
yılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre para ödülü
verilir.
İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruma tedbirleri alınır.
Koruma Tedbirleri
MADDE 20. — Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adlî,
istihbarî, idarî ve askerî görevliler, zabıta amir ve memurları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü
dürü ve Genel Müdür Yardımcıları, terör suçlularının muhafaza edildiği ceza ve tutukevlerinin
savcıları ve müdürleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri hâkim ve savcıları ile bu görevlerinden
ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya getirile/iler ile suçların ay
dınlatılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında gerekli koruma tedbirleri Devlet
tarafından alınır.
Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik cerrahî yoluyla fizyolojik görünümün değişti
rilmesi dahil, nüfus kaydı, ehliyet, evlenme cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin değiştiril
mesi, askerlik işleminin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili haklan,
sosyal güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır.
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Bu tedbirlerin uygulanmasında, İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ge
rekli her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar.
Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelik ile be
lirlenir.
Yukarıda sayılanlardan kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi terör suçlu
ları tarafından kendilerine veya eş ve çocuklarının canına vuku bulan bir taarruzu savmak için
silah kullanmaya yetkilidirler.
Malul Olanlarla Aylığa Miistehak Dul ve Yetimlere Yardım
MADDE 21. — Memur ve kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini
ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylem
lerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdî
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca;
a) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın top
lam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların
öldürülmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre
kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Az olması halinde aradaki fark tazmi
nat olarak ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenir ve karşılığı Hazineden tahsil edilir.
b) Yurt içinde ve yurt dışında kamu konutlarından yararlanmaktanken malul olanların
kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen
özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu konutlarından yarar
lanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan
yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgâh olarak kul
lanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurt dışında
ki özel tahsisli konutlarda oturanların yurt dışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre
ile Devletçe karşılanır.
c) Konut kredisinden istifade bakımından 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
nun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; malul olanlar ile bunların dul kalan
eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocukları hakkında da uygulanır.
d) Malul olanlar ile, ölenlerin dul kalan eşleri ile reşit olmayan çocukları, yurt içinde
Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıt araçlarında üc
retsiz seyahat ederler.
Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler; ilgili sosyal güvenlik kurumları mevzuatı gere
ği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde ile verilen diğer haklardan da yararlanamazlar.
Terörden Zarar Gören Diğer Kişilere Yardım
MADDE 22. — Terör eylemlerinden dolayı zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan, ka
mu görevlisi olmayan vatandaşlara Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan öncelikle yardım
yapılır. Yardımın kapsam ve ölçüsü fonun mahallî yetkililerince belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler

GEÇtCt MADDE 1. — 8.4.1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle;
a) Verilen ölüm cezalan yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 sayılı Cezalan n İn
fazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne göre çekmeleri gereken cezalarının on yılını,
b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezalarının sekiz yılını,
c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin
beşte birini,
Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla
salıverilirler.
Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de hesaba katılır.
Bu hükümlüler" hakkında 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun Ek 2 nci madde
sindeki indirim hükümleri uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 2. — 8.4.1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle tutuklu olan sa
nıklardan;
a)
b)

Hazırlık tahkikatında, iddianameye esas olan suçun vasfına,
Son tahkikatta, iddianamede beyan olunan suça veya değişen suç vasfına,

Göre Kanunda belirtilen cezanın asgarî haddi esas alınmak suretiyle geçici 1 inci madde
de belirtilen süreler kadar tutuklu kaldıkları anlaşılanlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren otuz gün içerisinde,
1. Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar savcıhklarca,
2. Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce,
3. Dosyalan Yargıtayda veya Askeri Yargıtayda bulunanlar ilgili dairesince veya Başsav
cılıklarınca,
Salıverilirler.
Haklarında kamu davası açılacaklar ile daha önce kamu davası açılmış olan sanıkların
yargılamaları yapılır. Duruşmalara gelmeyen sanıkların savcı veya hâkim huzurunda alınmış
mevcut beyanları ile yetinilir. Yapılan yargılama sonunda mahkûmiyete ilişkin hükmün kesin
leşmesini müteakip haklarında Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartla salıverilme
hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra, geçici 1 inci madde hü
kümlerinden istifade edecek olanlar, cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı di
siplin cezası aldıkları takdirde, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezala
rın İnfazına dair Tüzük hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı sürece, geçici 1 inci
madde hükümlerinden istifade edemezler.
GEÇİCİ MADDE 4. — 8.4.1991 tarihine kadar;
a) Bu Kanunda terör suçlarından sayılan eylemler sonucu memur ve kamu görevlilerini
görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı öl
dürenler veya öldürmeye teşebbüs edenler ile bu suçlara iştirak edenler,

— 293 —
3713

12.4.1991

b) Türk Ceza Kanununun 125, 146 (son fıkra hariç), 403, 404/1,405,406,.407,414,416/İIk
ve 418 inci maddelerine giren suçları işleyenler,
c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının "Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen Cürümler"
başlıklı üçüncü babında yer alan hükümlere aykırı hareket edenler ile Bankalar Kanununa ay
kırı hareketle bankalardan haksız ve usulsüz para alanlar, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Taki
bi Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet ederek menfaat temin edenler; usulsüz, yolsuz ve
gerçek dışı işlemlerle ihracat, ithalat ve yatırım teşvikleri suretiyle vergi iadesi, prim, kredi,
faiz farkı ve benzeri adlarla kamu kaynaklarından haksız menfaat temin edenler, yukarıda be
lirtildiği şekilde haksız, usulsüz ve yolsuz olarak sağladıkları menfaat karşılıkları ve bunların
fer'ilerini zamanaşımına bakılmaksızın ödemedikleri takdirde,
d) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddelerine giren suçları işleyenler,
Hakkında bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu madde
de sayılan suçlar dolayısı ile verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu hükümlüler hakkında;
Ölüm cezasına hüküm giyenler 20 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 15
yıllarını; diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olanlar hükümlülük süresi
nin 1/3 ünü; çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmak
sızın şartla salıverilirler.
Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler de, hesaba katılır. Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ek 2 nci madde
sindeki indirim hükümleri uygulanmaz.
Geçici 2 nci madde (son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye yapılan atıf hükmü hariç) ve
Geçici 3 üncü madde hükümleri, bu hükümlüler hakkında da uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 5. — 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (g)
bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin bu Kanunun geçici maddeler hükümlerin
den istifade edebilmeleri için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yur
da girişlerinde herhangi bir şart aranmaz ve hudut kapılarından girişleri engellenemez.
GEÇİCİ MADDE 6. — Özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar terör suçundan
tutuklu veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir.
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 17 nci maddesi hükmü, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra bu Kanun kapsamına giren suçları işleyenler hakkında uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 21 inci maddesi, 1.1.1968 tarihinden itibaren bu madde
şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak
uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun 23 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan hüküm
ler çerçevesinde bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkeme kararı ile idareleri kayyuma verilen Konfederasyon ve Konfederasyona bağlı İşçi Sendikalarının taşınır ve taşınmaz malları
ile bu mallardan elde edilen gelirleri, tüm nakit mevcutları 2821 sayılı Sendikalar Kanununun
46 nci maddesine göre tasarruf edilmek üzere ilgili kuruma devredilir, dernek ve vakıflara ait
taşınır ve taşınmaz mallar ise hazineye devredilir.
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Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 23. — a)

2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu,

b) 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun,
c) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri,
d) 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri ile 6 ncı
maddesinin 2 numaralı bendi,
e)

2932 sayılı Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun,

Yürürlükten kaldırılmıştır. .
Yürürlük
MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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