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C.2
AVRUPA KONSEYİ
TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ
SÖZLEŞMESİ
Varşova, 16 Mayıs 2005
Avrupa Konseyi Üye Devletleri ve diğer İmzacılar,
Avrupa Konseyinin amacının Üyeleri arasında daha büyük bir
birliğe ulaşmak olduğunu göz önünde bulundurarak;
Bu Sözleşmeye diğer Taraflar arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini kabul ederek;
Terörizmi önlemek için etkin önlemler almayı ve özellikle, terör
suçlarını işlemeyi alenen teşvike, terörist saflara katmaya ve eğitime
karşı mukabelede bulunmayı arzu ederek;
Terör suçlarında görülen artışın ve terör tehdidinin büyümesinin
neden olduğu derin endişenin bilincinde olarak;
Terörizmden muzdarip olanların karşı karşıya olduğu tehlikeli durumun farkında olarak ve bu çerçevede, terör mağdurları ve aileleriyle
derin dayanışmalarını tekrar teyit ederek;
Bu Sözleşmede zikredilen terör suçlarının ve suçların, her kim
tarafından işlenirse işlensin, hiçbir koşulda siyasal, felsefi, ideolojik,
ırksal, etnik, dinsel ve diğer benzeri mahiyette mülahazalarla haklı
gösterilemeyeceğini kabul ederek ve tüm Tarafların bu suçları önlemek
ve önlenmedikleri takdirde, ağır mahiyette olduğunu göz önünde tutarak, kovuşturmak ve cezalandırılmasını sağlamak zorunluluğunda
bulunduklarını hatırda tutarak;
Terörle mücadeleyi güçlü kılmak gerektiğini akılda bulundurarak
ve terör suçlarını önlemek veya bastırmak amacıyla alınacak tüm önlemlerin hukuk devleti ve demokratik değerlere, insan hakları ve temel
özgürlüklere ve uygulanabildiği yerlerde uluslararası insani hukuk
da dahil olmak üzere uluslararası hukuk hükümlerine saygılı olması
gerektiğini tekrar teyit ederek;
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Bu Sözleşmenin mevcut ifade özgürlüğü ve dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilkeleri değiştirme niyetinde olmadığını kabul ederek;
Terörist eylemlerin doğası veya koşulların gereği olarak, halkı sindirmek veya bir hükümeti veya uluslararası örgütü bir eylemi yerine
getirmeye veya yerine getirmekten kaçınmaya haksız olarak zorlamak
veya bir Ülkeyi veya uluslararası bir örgütü ciddi biçimde istikrarsız
hale getirmek veya temel siyasal, anayasal, ekonomik ve toplumsal
yapılarını yıkmak amacını güttüklerini hatırda bulundurarak;
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
Madde 1 Terminoloji:
1) Bu Sözleşmenin amaçları açısından, "terör suçu" Ek’te sıralanan antlaşmalardan birinin kapsamına giren veya bu antlaşmalarda
tanımlanan suçlar anlamına gelir.
2) Onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdi edilmesi sırasında, Ek’te sıralanan bir antlaşmaya taraf olmayan bir Devlet
veya Avrupa Topluluğu, bu Sözleşmenin ilgili Tarafa uygulanmasında,
antlaşmanın Ek’e dahil edilmemiş varsayılacağı beyanında bulunabilir.
Bu beyan, antlaşma yürürlüğe girer girmez böyle bir beyanda bulunan
Taraf açısından, bu yürürlüğe girişi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine
bildirmesiyle, yürürlükten kalkacaktır.
Madde 2 Amaç
Bu Sözleşmenin amacı Tarafların, terörizmin ve terörizmin insan
hakları, özellikle yaşam hakkının tam olarak uygulanması üzerindeki
olumsuz etkilerini, gerek ulusal düzeyde gerek, Taraflar arasında mevcut uygulanabilir çok taraflı ve ikili antlaşmalara ve anlaşmalara gerekli
saygıyı göstermek suretiyle, uluslararası işbirliğinde bulunarak alacakları önlemlerle engelleme çabalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır
Madde 3 Ulusal Önleme Politikaları
1) Her bir Taraf, terör suçlarının ve bunların, o Taraf açısından
uygulanabildiği durumlarda, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin
Korunması Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan diğer yükümlülüklerde ortaya konulduğu
şekilde insan hakları yükümlülüklerine saygılı olmak suretiyle olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, özellikle icracı makamların ve diğer
kurumların eğitimi ile eğitim, kültür, bilgi, medya ve kamu bilincinin
artırılması alanlarında gerekli önlemleri alacaktır.
2) Her bir Taraf, terör suçlarını ve olumsuz etkilerini önlemek amacıyla ulusal makamları arasında işbirliğini iyileştirmek ve geliştirmek
için, diğerlerinin yanı sıra, gerekli görebilecekleri aşağıdaki önlemleri
alacaktır:
a) bilgi değişiminde bulunmak;
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b) kişilerin ve tesislerin fiziki korumasını geliştirmek;
c) sivil acil durumlar için eğitim ve işbirliğini geliştirmek.
3) Her bir Taraf, terör suçlarının işlenmesine katkıda bulunabilecek gerginliklerin önlenmesi amacıyla, uygun durumlarda hükümet
dışı kuruluşlarını ve sivil toplumun diğer unsurlarını da dahil etmek
suretiyle dinler ve kültürler arası diyalogu teşvik ederek hoşgörüyü
geliştirecektir.
4) Her bir Taraf, terör suçlarının oluşturduğu tehdidin varlığına,
nedenlerine ve vahametine ve bu Sözleşmede ortaya konulan suçlara
ilişkin kamu bilincini artırmak için çaba gösterecek ve terör suçlarının
ve bu Sözleşmede yer alan suçların önlenmesine katkıda bulunabilecek
yetkili makamlara gerçek ve belirli yardımda bulunmak için kamuoyunu teşvik etmeyi dikkate alacaktır.
Madde 4 Önlemeye ilişkin Uluslararası İşbirliği
Taraflar, bilgi ve en iyi uygulama değişimi, eğitim ve önleyici mahiyette diğer ortak çabalar da dahil olmak 0üzere, terör suçlarının işlenmesinin önlenmesi yeteneklerini geliştirmek amacıyla, uygun olduğu
kadarıyla ve yetenekleri ölçüsünde, birbirlerine yardım ve destekte
bulunacaklardır.
Madde 5 Terör suçunun işlenmesine alenen teşvik
1) Bu Sözleşmenin amaçları açısından, "bir terör eylemini işlemeye
alenen teşvik", terör suçunun işlenmesini kışkırtmak niyetiyle, böyle
bir eylemin dolaylı olsun veya olmasın terör suçlarını savunarak, bir
veya birden fazla suçun işlenmesi tehlikesine yol açacak bir mesajın
kamuoyuna yayılması veya başka bir şekilde erişilebilir hale getirilmesi
anlamına gelir.
2) Her bir Taraf, 1. paragrafta tanımlandığı şekilde, yasadışı olarak ve kasten işlendiği durumlarda, terörizm suçunu işlemeyi alenen
teşviki ulusal mevzuatı açısından cezai suç olarak ihdas etmek üzere
gerekli olabilecek tedbirleri alacaktır.
Madde 6 Terörist saflara katma
1) Bu Sözleşmenin amaçları açısından, "terörist saflara katma" bir
başka kişiyi terörist bir eylemi işlemeye veya bu eylemin işlenmesine
katılmaya veya bir veya daha fazla suçun bir dernek veya grup tarafından işlenmesine katkıda bulunmak amacıyla bir dernek veya gruba
katılmaya teşvik etmek anlamına gelmektedir.
2) Her bir Taraf, 1. paragrafta tanımlandığı şekilde, yasadışı olarak
ve kasten bir suç işlendiği durumda, terörist saflara katmayı ulusal
mevzuatı açısından cezai suç olarak ihdas etmek üzere gerekli olabilecek tedbirleri alacaktır.
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Madde 7 Terörizm için eğitim
1) Bu Sözleşmenin amaçları açısından, "terörizm için eğitim", bir
terör suçunu icra etmek veya bu suça katkıda bulunmak amacıyla, beceriyi bu amaçla kullanmak niyetiyle kazandığını bilerek, patlayıcıları,
ateşli silahları ve diğer silahları veya öldürücü ya da tehlikeli maddeleri yapmayı veya kullanmayı veya diğer özel yöntem ve teknikleri
öğretmeyi sağlamak anlamına gelir.
2) Her bir Taraf, 1. paragrafta tanımlandığı şekilde, yasadışı olarak
ve kasten bir suç işlendiği durumda, terörizm için eğitimi ulusal mevzuatı açısından cezai suç olarak ihdas etmek üzere gerekli olabilecek
tedbirleri alacaktır.
Madde 8 Terör suçunun işlenip işlenmemesi arasında fark bulunmaması
Bir eylemin Sözleşmenin 5 ila 7. maddelerinde belirtilen suçlardan birini teşkil etmesi için, bu eylemin bilfiil gerçekleşmiş olması
gerekmeyecektir.
Madde 9 Tali suçlar
1) Her bir Taraf ulusal yasasında cezayı gerektirecek suç olarak
ihdas etmek için gerekli önlemleri kabul edecektir:
a) Bu Sözleşmenin 5 ila 7. maddelerinde yer alan bir suçun işlenmesine suç ortağı olarak katılmak;
b) Bu Sözleşmenin 5 ila 7. maddelerinde yer alan bir suçu işlemek
üzere diğerlerini örgütlemek ve emir vermek;
c) Bu Sözleşmenin 5 ila 7. maddelerinde yer alan bir veya daha
fazla suçun ortak amaçla hareket eden grup tarafından işlenmesine
katkıda bulunmak. Böyle bir katkı kasten yapılmış olmalı veya
i) böyle bir eylem veya maksat bu Sözleşmenin 5 ila 7. maddelerinde yer alan bir suçu işlemeyi kapsadığı durumda, grubun cezayı
gerektiren faaliyetini veya maksadını daha da ileri götürmek amacıyla
yapılmış olmalı; veya
ii) bu Sözleşmenin 5 ila 7. maddelerinde yer alan bir suçu işlemek
üzere grubun niyeti hakkında bilgi sahibi olarak yapılmış olmalıdır.
2) Her bir Taraf bu Sözleşmenin 6 ila 7. maddelerinde yer alan bir
suçu işlemeye teşebbüsü, kendi ulusal yasasında ve ulusal yasasına
uygun olarak cezayı gerektiren bir suç olarak ihdas etmek üzere gerekli
olabilecek önlemleri kabul edecektir.
Madde 10 Tüzel Kişilerin Sorumluluğu
1) Her bir Taraf, yasal ilkelerine uygun olarak, bu Sözleşmenin 5
ila 7 ve 9. maddelerinde yer alan suçlara iştirak eden tüzel kişilerin
sorumluluğunu ihdas eden gerekli olabilecek önlemleri kabul edecektir.
2) Tarafın yasal ilkelerine bağlı olarak, tüzel kişilerin sorumlulukları
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cezai, medeni veya idari olabilir.
3) Bu tür sorumlulukta suçları işleyen gerçek kişilerin cezai sorumlulukları saklı kalacaktır.
Madde 11 Yaptırımlar ve Önlemler
1) Her bir Taraf bu Sözleşmenin 5 ila 7 ve 9. maddelerinde yer
alan suçların etkili, orantılı ve caydırıcı olarak cezalandırılabilmesi için
gerekli önlemleri alacaktır.
2) Bu Sözleşmede yer alan suçlar için yabancı ülkelerde daha önce
alınmış ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları, ulusal hukuka uygun
olarak verilecek cezanın tespitinde, ulusal hukukun izin verdiği ölçüde,
göz önünde bulundurulur.
3) Her bir Taraf, 10. Madde uyarınca sorumlu tutulan tüzel kişilerin
parasal yaptırımlar da dahil olmak üzere, etkili, orantılı ve caydırıcı
biçimde cezai veya cezai olmayan yaptırımlara tabi olmalarını sağlayacaktır.
Madde 12 Koşullar ve Güvenceler
1) Her bir Taraf, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına dair Sözleşme, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
ve uluslararası hukuk uyarınca diğer yükümlülüklerinde yer aldığı
şekilde ve o Tarafa uygulanabildiği durumlarda, insan hakları yükümlülüklerine, özellikle ifade özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü ve din
özgürlüğüne saygı göstererek bu Sözleşmenin 5 ila 7 ve 9. maddelerde
yer alan konuların suç haline getirilmesinin ihdasını, uygulanmasını
ve yerine getirilmesi sağlayacaktır.
2) Bu Sözleşmenin 5 ila 7 ve 9. maddelerde yer alan konuların suç
haline getirilmesinin ihdası, uygulanması ve yerine getirilmesinde ayrıca, izlenen meşru amaçlar ve demokratik toplum açısından gereklilik
göz önünde bulundurularak oransallık ilkesine bağlı kalınacak ve her
türlü keyfilik, ayrımcılık veya ırkçı muamele dışında tutulacaktır.
Madde 13 Terör mağdurlarının korunması, tazmini ve yardımda
bulunulması
Her bir Taraf, kendi topraklarında işlenen terörist eylemlerin mağdurlarını korumak ve desteklemek için gerekli önlemleri alacaktır. Bu
önlemler, uygun ulusal sistemlere göre ve ulusal mevzuat hükümleri
saklı olmak koşuluyla, diğerlerinin yanı sıra, terör mağdurlarına ve
yakın aile üyelerine mali yardımı ve tazminatı kapsayacaktır.
Madde 14 Yargı yetkisi
1) Her bir Taraf, bu Sözleşmede yer alan suçlar üzerinde yargı
yetkisini kurmak için;
a) suç Tarafların topraklarında işlendiği zaman;
b) suç Tarafların bayrağını taşıyan bir gemide veya Tarafların yasa-
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ları uyarınca kayıtlı uçakta işlendiği zaman;
c) suç Tarafların vatandaşlarından biri tarafından işlendiği zaman,
gerekli olabilecek önlemleri alacaktır.
2) Her bir Taraf, aynı zamanda, bu Sözleşmede yer alan suçlar
üzerinde:
a) bu Sözleşmenin 1. Maddesinde atıfta bulunulan suçun işlenmesinde o Tarafın toprağı veya vatandaşı hedef alınır veya bu şekilde
sonuçlanırsa;
b) bu Sözleşmenin 1. Maddesinde atıfta bulunulan suçun işlenmesinde, o Tarafın diplomatik veya konsolosluk binaları da dahil olmak
üzere, o Tarafın yurtdışındaki Devlet veya Hükümet tesisleri hedef
alınır veya bu şekilde sonuçlanırsa;
c) bu Sözleşmenin 1. Maddesinde atıfta bulunulan suçların işlenmesinde, o Tarafı bir eylemi yapmaya veya yapmaktan imtina etmeye
zorlamak teşebbüsü amaçlanır veya bu şekilde sonuçlanırsa;
d) suç o Tarafın topraklarında daimi ikamet eden bir vatansız tarafından işlenirse;
e) suç o Tarafın Hükümetlerince işletilen bir uçakta işlenirse;
yargı yetkisi kurabilir.
3) Her bir Taraf, zanlının kendi topraklarında bulunması ve talep
eden Tarafın yasalarında aynı şekilde mevcut yargı yetkisi kuralını esas
alan Tarafa zanlıyı iade etmemesi durumunda, bu Sözleşmede yer alan
suçlar üzerinde yargı yetkisini kurmak için gerekli olabilecek önlemleri
alacaktır.
4) Bu Sözleşme ulusal yasa uyarınca uygulanan cezai yargı yetkisini
dışında tutmamaktadır.
5) Bu Sözleşmede yer alan suç iddiası üzerinde birden fazla Taraf
yargı yetkisi iddiasında bulunursa, ilgili Taraflar cezai takibat için
en uygun yargı yetkisini saptamak amacıyla, mümkün olduğunca,
aralarında danışmalarda bulunacaklardır.
Madde 15 Soruşturma yapma görevi
1) Bu Sözleşmede yer alan bir suçu işleyen kişi veya suç zanlısının
kendi topraklarında bulunduğu bilgisini alması üzerine ilgili Taraf, bu
bilgide yer alan unsurları araştırmak üzere ulusal yasası çerçevesinde
gerekli olabilecek önlemleri alacaktır.
2) Şartların elverdiği değerlendirildiği takdirde, suçlu ve zanlı
kendi topraklarında bulunan Taraf, bu kişinin cezai kovuşturma veya
iade için hazır bulunmasını sağlamak amacıyla ulusal yasaları çerçevesinde uygun önlemleri alacaktır.
3) Hakkında 2. paragrafta atıfta bulunulan önlemlerin alınacağı
kişi aşağıda belirtilen haklara sahiptir:
a) Vatandaşı bulunduğu ya da haklarını korumakla yükümlü olan
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Devletin veya bu kişi vatansızsa, kişinin uzun süredir ülkesinde ikamet
etmekte olduğu Devletin en yakındaki uygun bir temsilcisiyle vakit
geçirmeksizin temas kurmak;
b) Devletin temsilcisi tarafından ziyaret edilmek;
c) (a) ve (b) alt paragraflarında belirtilen hakları konusunda bilgilendirilmek.
4) 3. paragrafta bahsedilen haklar, suçlu veya zanlının topraklarında bulunduğu Tarafın yasa ve yönetmelikleri, 3. paragrafta ihdas edilen haklarla kastedilen amaçların tam olarak uygulanmasını mümkün
kıldığı takdirde, söz konusu yasa ve yönetmeliklerle uyumlu olarak
uygulanacaktır.
5) 3. ve 4. paragrafların hükümleri, 14. Madde 1.c. ve 2.d paragraflarına uygun olarak zanlıyla haberleşmek ve ziyaret etmek üzere
Uluslararası Kızılhaç Komitesini davet etme konusunda yargı hakkı
iddiasında bulunan herhangi bir Tarafın hakkına halel getirmeyecektir.
Madde 16 Sözleşmenin uygulanamaması
Bu Sözleşme 5, 6, 7 ve 9. maddelere göre suç sayılan eylem, tek
bir Devlette işleniyorsa, zanlı o Devletin vatandaşı ise ve o Devletin
topraklarında bulunuyorsa ve diğer herhangi bir Devlet yargı yetkisini
uygulamak konusunda Sözleşmenin 14. maddesinin 1 ve 2. paragrafları
çerçevesinde dayanağa sahip değilse, uygulanmayacak, bu durumda
17 ve 20 ila 22. madde hükümleri, uygun şekilde, bu davalara uygulanacaktır.
Madde 17 Cezai konularda uluslararası işbirliği
1) Taraflar, bu Sözleşmenin 5 ila 7 ve 9. Maddelerinde belirtilen suçlar çerçevesinde, kovuşturmalar için gerekli delillerin toplanmasında
yardımlaşma da dahil olmak üzere, cezai soruşturmalar ya da ceza
veya iade işlemlerine ilişkin kovuşturmalarla ilgili olarak birbirlerine
yardım için azami önlemleri alacaklardır.
2) Taraflar 1. paragrafta yer alan yükümlülüklerini, aralarında bulunan karşılıklı adli yardımlaşma antlaşma veya anlaşmalarına uygun
olarak yerine getireceklerdir. Bu tür antlaşma ya da anlaşmaların yokluğu halinde Taraflar, kendi ulusal hukuklarına uygun olarak birbirlerine yardım edeceklerdir.
3) Taraflar, bu Sözleşmenin 10. maddesi çerçevesinde, talep eden
Tarafta bulunan bir tüzel kişiliğin sorumlu tutulabileceği suçlara ilişkin cezai soruşturma veya kovuşturma konusunda, talepte bulunulan
Tarafın ilgili yasaları, antlaşmaları, anlaşmaları ve düzenlemelerine uygun olarak birbirleriyle mümkün olan en yüksek seviyede işbirliğinde
bulunacaklardır.
4) Her bir Taraf, diğer Taraflarla 10. Maddeye göre cezai, medeni
ya da idari sorumluluğu ihdas etmek için gereken bilgi ya da kanıtı
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paylaşmak üzere ek mekanizmalar kurmayı tezekkür edecektir.
Madde 18 İade et veya yargıla
1) Zanlının topraklarında bulunduğu Taraf, 14. Madde uyarınca
yargı yetkisine sahip olduğu durumlarda, bu kişiyi iade etmediği takdirde, her ne olursa olsun istisnasız, suç kendi topraklarında işlensin
veya işlenmesin, gecikmeksizin durumu, o Tarafın yasalarına uygun bir
yöntemle, cezai kovuşturmaya tabi tutulması amacıyla yetkili makamlara iletecektir. Bu makamlar, o Tarafın yasalarına göre ağır unsurlar
içeren herhangi bir davada olduğu gibi aynı şekilde karar vereceklerdir.
2) Bir Tarafın ulusal hukuku vatandaşlarından birini iade etmesine
ya da başka bir şekilde teslim etmesine, iade talebine temel teşkil eden
yargılama ve kovuşturmanın sonucunda verilen cezayı çekmek üzere
Tarafa iade edilmesi koşuluyla ve kişinin iadesi talebinde bulunan
Tarafın bu seçeneği onaylaması ve diğer şartların da uygun olması
durumunda, izin verir. Bu tür koşullu iade ya da teslim, bu maddenin 1.
paragrafında belirtilen yükümlüklerin yerine getirilmesi için yeterlidir.
Madde 19 İade
1) 5 ila 7 ve 9. Maddelerde belirtilen suçlar, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce Taraflar arasında mevcut herhangi bir iade
anlaşmasındaki iade edilebilir suçlara dahil addedileceklerdir. Taraflar
bu tür suçları, birbirleri arasında daha sonra akdedecekleri her iade
antlaşmasına iade edilebilir suçlar olarak dahil etmeyi yükümlenirler.
2) İadeyi bir antlaşmanın mevcudiyeti koşuluna bağlı olarak kabul
eden bir Taraf, kendisi ile bir iade antlaşması bulunmayan bir Taraftan
iade talebi alması halinde, talep edilen Taraf, kendi seçimiyle, bu Sözleşmeyi, 5 ila 7 ve 9. Maddelerde belirtilen suçlara ilişkin olarak iade
için yasal bir dayanak olarak kabul edebilir. İade, talep edilen Tarafın
hukukunca hükme bağlanan diğer koşullara tabi olacaktır.
3) İadeyi bir antlaşmanın mevcudiyeti koşuluna bağlı olmaksızın
kabul eden Taraflar, talep edilen Tarafın hukukunca hükme bağlanan
koşullara tabi olarak, 5 ila 7 ve 9. maddelerde belirtilen suçları kendileri
arasında iade edilebilir suçlar olarak kabul edeceklerdir.
4) Gerektiği takdirde, 5 ila 7 ve 9. Maddelerde belirtilen suçlar,
Taraflar arasında suçluların iadesi amacıyla, sadece meydana geldikleri
yerde değil, 14. Madde uyarınca yargı yetkisini tesis eden devletlerin
toprakları üzerinde de işlenmiş gibi muamele görecektir.
5) 5 ila 7 ve 9. Maddelerde belirtilen suçlara ilişkin olarak, Taraflar
arasındaki tüm suçluların iadesi antlaşmalarının ve anlaşmalarının
hükümleri, bu Sözleşme ile bağdaşmadığı ölçüde, Taraflar arasında
değiştirilmiş addedilecektir.
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Madde 20 Siyasi istisna hükmünü hariçte tutma
1) 5 ila 7 ve 9. Maddelerde belirtilen suçların hiçbiri, iade ya da
karşılıklı adli yardımlaşma bakımından, siyasi suç ya da siyasi bir suçla
bağlantılı bir suç ya da siyasi nedenlerden esinlenmiş bir suç olarak
kabul edilmeyeceklerdir. Buna göre, bu tür bir suç temelinde yapılan
bir iade ya da karşılıklı adli yardımlaşma talebi, salt siyasi bir suçla
ilgili olduğu ya da siyasi bir suçla bağlantılı bir suç olduğu ya da siyasi
nedenlerden esinlenmiş bir suç olduğu gerekçesiyle reddedilemez.
2) 23 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin
19 ila 23. Maddelerinin uygulanmasına halel getirmeksizin, her Devlet
veya Avrupa Topluluğu imza aşamasında veya onay, kabul, uygun
bulma veya katılma belgesini tevdi ederken bu Sözleşmede geçen suçlara ilişkin olarak 1. paragrafta yer alan iadeyi uygulamama hakkını
saklı tuttuğunu beyan edebilir. Taraf, tam olarak gerekçelendirilmiş
şekilde olay bazında söz konusu çekinceyi uygulamayı üstlenir.
3) Bu Maddenin 2. paragrafına uygun olarak çekince koyan herhangi bir Taraf, bu çekincesini, bildirinin alındığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirimde bulunmak suretiyle kısmen ya da tamamen geri alabilir.
4) Bu Maddenin 2. paragrafına uygun olarak çekince koyan bir
Taraf, bu maddenin 1. paragrafının bir başka Tarafa uygulanmasını
talep edemez; ancak çekince kısmi ya da şarta bağlı olduğu takdirde
bu maddenin kabul etmiş olduğu şekilde uygulanmasını talep edebilir.
5) Çekince, ilgili Taraf bakımından bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere üç yıllık bir süre için geçerli olur. Ancak,
söz konusu çekince aynı süre için yenilenebilir.
6) Çekincenin sona ereceği tarihten 12 ay önce Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri ilgili Tarafa sona erme tarihini bildirir. Sona erme tarihinden üç ay önce, Taraf Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne çekincesini
koruyacağını, düzelteceğini veya geri çekeceğini bildirir. Bir Taraf çekincesini koruduğunu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirmesi
durumunda çekincenin devamını gerektiren koşullara ilişkin bir açıklamada bulunmalıdır. İlgili Tarafın bildirimde bulunmaması durumunda
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Taraf, çekincesinin altı aylık bir süre
için otomatik olarak uzatılmasına karar verildiği konusunda bilgilendirmelidir.
İlgili Tarafın süresi sona ermeden önce çekincesini koruduğuna,
veya değiştireceğine ilişkin bildirimde bulunmaması durumunda çekince zamanaşımına uğrar.
7) Talep eden ve talep edilen Taraf aksini kararlaştırmadıkça, bir
Taraf diğer bir Taraftan iade talebini almasını müteakip, bu çekincenin
uygulaması çerçevesinde bir şahsı iade etmezse, konuyu hiçbir istisna
getirmeksizin ve gecikmeksizin yargılama amacıyla yetkili mercilerine
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iletecektir. Yetkili merciler, talep edilen Taraftaki yargılama amacına
yönelik olarak, konuyu, anılan Taraf hukukunda ağırlaştırılmış suçlara uygulanan usule göre karara bağlayacaktır. Talep edilen Taraf,
yargılama işlemlerinin sonucunu gecikmeksizin talep eden Tarafa ve
30. Madde de öngörülen Taraflararası İstişareye sevk edilmek üzere
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iletecektir.
8) Bu çekince temelinde iade talebinin reddine ilişkin karar, talep
eden Tarafa derhal bildirilecektir. 7. Madde’ye göre talep edilen Tarafta, makul bir sürede davanın esasına ilişkin adli bir karar alınmadığı
takdirde talep eden Taraf bu durumu, 30. Madde’de öngörülen Taraflararası İstişareye iletilmek üzere Avrupa Konseyi Genel Sekreterine
bildirebilir. Taraflararası İstişare konuyu inceleyip reddin Sözleşme’ye
uygunluğuna ilişkin bir görüş yayınlayacak ve bu konuda bir bildirge
yayınlamak Üzere Bakanlar Komitesine iletecektir. Bakanlar Komitesi,
bu maddede öngörülen görevlerini yerine getirirken sadece Taraf Devletlerle kısıtlı olacak şekilde toplanacaktır.
Madde 21 Tefrik Maddesi
1) Eğer talep edilen Tarafın, 5 ila 7 ve 9. Maddelerde belirlenen
suçlar için iade talepleri ile bu suçlar konusundaki karşılıklı adli yardımlaşma taleplerinin, bir şahsı ırk, din, milliyet, etnik köken veya
siyasi görüşü sebebiyle yargılamak veya cezalandırmak amacına yönelik olarak yapıldığı veya bu talebe uymanın şahsın durumunda sayılan
sebeplerden biri nedeniyle önyargıya sebep olacağına inanmak için
esaslı gerekçeleri varsa, bu Sözleşmede öngörülen hiçbir husus o Tarafa
iade ve karşılıklı adli yardımlaşma yükümlülüğü getiriyor şeklinde
yorumlanmayacaktır.
2) İade talebine konu şahsın, işkence veya gayri insani davranış
veya haysiyet kırıcı muamele veya cezaya maruz kalacağı tehlikesi
mevcutsa, bu Sözleşmede öngörülen hiçbir husus iade yükümlülüğü
getiriyor şeklinde yorumlanmayacaktır.
3) Şayet talep eden Tarafça, idam cezası vermeyeceği veya verse
dahi uygulamayacağı veya ilgili şahsı şartlı tahliye olanağı olmaksızın
müebbet hapis cezasına çarptırmayacağına dair talep edilen Tarafça yeterli görülecek güvenceler verdiğinde, uygulanabilir iade antlaşmaları
uyarınca, talep edilen Tarafın iade etme yükümlülüğü altında olduğu
durumlar hariç, bu Sözleşmede öngörülen hiç bir husus, iade talebine
konu şahsın idam cezasına mahkum edilme veya talep edilen Tarafın
mevzuatı müebbet hapis cezasına imkan tanımadığı durumlarda, şartlı
tahliye olanağı olmadan müebbet hapis cezasına çarptırılma riskiyle
karşı karşıya ise iade yükümlülüğü getiriyor şeklinde yorumlanamayacaktır.
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C.2- m.22

Madde 22 İhtiyari Bilgi
1) Bir Tarafın yetkili mercileri, kendi soruşturma ya da kavuşturmalarına halel getirmeden, önceden talep edilmeksizin, kendi soruşturmaları çerçevesinde elde edilen bilgiyi, böyle bir bilginin açıklanması
bilgiyi alan Tarafın soruşturma veya kovuşturma başlatmasına veya devam ettirmesine, ya da bu Sözleşme uyarınca anılan Tarafça bir talebe
yol açabilecek olmasına yardımcı olması durumunda diğer bir Tarafın
yetkili mercilerine iletebilir.
2) Bilgiyi sağlayan Taraf, ulusal hukukuna uygun olarak, bilginin
alan Tarafça kullanılmasına şartlar getirebilir.
3) Bilgiyi alan Taraf, bu şartlarla bağlı olacaktır.
4) Öte yandan bir Taraf, sağlanacak bilginin içeriğine ilişkin ön
bildirim alıp iletilmesinde mutabık kalmadığı sürece, Avrupa Konseyi
Genel Sekreterine muhatap bir beyan aracılığıyla, 2. paragraf uyarınca
bilgiyi sağlayan Tarafça getirilen şartlarla bağlı olmama hakkını saklı
tuttuğunu her zaman bildirebilir.
Madde 23 İmza ve Yürürlüğe Giriş
1) Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üye Devletlerinin ve Avrupa Topluluğunun ve Sözleşmenin oluşumuna katılmamış olan üye olmayan
Devletlerin imzasına açıktır.
2) Bu Sözleşme onay, kabul ve uygun bulmaya tabidir. Onay, kabul
ve uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine teslim
edilecektir.
3) Bu Sözleşme, en az dört Avrupa Konseyi üyesi Devleti içeren
altı İmzacının, 2. paragrafa uygun olarak Sözleşme ile bağlı olmak
yönünde iradelerini beyan ettikleri tarihten itibaren üç aylık bir sürenin
tamamlanmasını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
4) Sözleşme ile bağlı olmak yönündeki iradesini daha sonra beyan
eden herhangi bir İmzacı açısından, Sözleşme, ikinci paragrafa uygun
olarak Sözleşme ile bağlı olmak yönünde iradesini beyan ettiği tarihten
itibaren üç aylık bir sürenin tamamlanmasını takip eden ayın ilk günü
yürürlüğe girer.
Madde 24 Sözleşmeye Katılım
1) Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi Sözleşme Taraflarına danıştıktan ve oybirliği ile onayını aldıktan sonra, Avrupa Konseyi’ne üye olmayan ve Sözleşmenin
oluşumuna katkıda bulunmamış olan herhangi bir Devleti, Sözleşmeye
katılmaya davet edebilir. Karar, Avrupa Konseyi Tüzüğü 20.d Maddesinde belirtilen çoğunluk ve Bakanlar Komitesi’ne katılma hakkı olan
Tarafların temsilcilerinin oybirliği ile alınacaktır.
2) Yukarıdaki 1. paragraf çerçevesinde Sözleşmeye katılan herhangi
bir Devlet açısından Sözleşme, katılım belgesinin Avrupa Konseyi Ge-
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nel Sekreterine tevdi edildiği tarihten itibaren üç aylık bir sürenin
tamamlanmasını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Madde 25 Karasal Uygulama
1) Herhangi bir Devlet veya Avrupa Topluluğu, imza veya onay,
kabul, uygun bulma veya katılım belgesinin tevdii sırasında, bu Sözleşmenin uygulanacağı bölge veya bölgeleri belirleyebilir.
2) Bir Taraf daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine muhatap bir beyan ile Sözleşmenin uygulanacağı belirlenmiş
bölgeleri genişletebilir. Bu bölgeler açısından Sözleşme, anılan beyanın
Genel Sekretere ulaştığı tarihten itibaren üç aylık bir sürenin tamamlanmasını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
3) Önceki iki paragrafa göre yapılmış olan tüm beyanlar, bunlarda
tayin edilen bölgeler açısından, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine
muhatap bir bildirim ile geri çekilebilir. Geri çekme, bu bildirimin Genel
Sekretere ulaştığı tarihten itibaren üç aylık bir sürenin tamamlanmasını
takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Madde 26 Sözleşmenin Sonuçları
1) Bu Sözleşme, aşağıdaki Avrupa Konseyi antlaşmaları hükümleri
dahil olmak üzere, Taraflar arasındaki uygulanabilir çok taraflı ve ikili
antlaşma ve anlaşmaları tamamlar:
13 Aralık 1957 tarihinde Paris’te imzaya açılan Avrupa İade Sözleşmesi (ETS No. 24);
20 Nisan 1959 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan Avrupa Cezai
Konularda Adli Yardımlaşma
Sözleşmesi (ETS No. 30);
27 Ocak 1977 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan Avrupa Terörizmin Önlenmesi sözleşmesi (ETS No.
90);
17 Mart 1977 tarihinde Strazburg’ da imzaya açılan Avrupa Cezai
Konularda Adli Yardımlaşma
Sözleşmesine Ek Protokol (ETS No. 99);
8 Kasım 2001 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan Avrupa Cezai
Konularda Adli Yardımlaşma
Sözleşmesine İkinci Ek Protokol (ETS No. 182);
15 Mayıs 2003 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan Avrupa Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesini değiştiren
Protokol (ETS No. 190).
2) Eğer iki veya daha fazla Taraf, bu Sözleşmede sözü geçen konularda halihazırda bir antlaşma veya anlaşmaya varmışlarsa veya
başka bir şekilde bu konularda kendi ilişkilerini kurmuşlarsa ya da
bunu gelecekte yapacaklarsa, o anlaşmayı veya antlaşmayı uygulama
veya ilişkileri ona göre düzenleme hakkına sahip olacaklardır. Bununla

16

AK Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
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birlikte, bu sözleşmede düzenlenen hususların dışındaki konularda
ilişki tesis ettiklerinde Taraflar, bunu Sözleşmenin amaç ve ilkelerine
aykırı olmayacak şekilde yapacaklardır.
3) Avrupa Birliği’nin üyesi olan Taraflar, belirli bir olaya uygulanabilecek ve ilgili özel bir konuyu düzenleyen Topluluk veya Avrupa
Birliği kuralları olması halinde, karşılıklı ilişkilerinde, mevcut Sözleşmenin amacına veya diğer taraflara uygulanış şekline halel getirmeksizin Topluluk ve Avrupa Birliği kurallarını uygularlar.
4) Bu sözleşmede yer alan hiçbir husus, uluslararası insani hukuk
da dahil olmak üzere uluslararası hukuk çerçevesinde Tarafın ve bireylerin diğer hak, yükümlülük ve sorumluluklarını etkilemeyecektir.
5) Silahlı kuvvetlerin, uluslar arası insani hukukta tanımlandığı
şekilde anlaşılan ve bu Sözleşme ile düzenlenmeyip söz konusu hukuk
tarafından düzenlenen silahlı çatışma sırasındaki faaliyetleri ile uluslararası hukukun diğer kuralları tarafından düzenlendiği sürece, Tarafın
silahlı kuvvetlerinin resmi görevlerini yerine getirirken üstlendiği faaliyetler bu Sözleşmede düzenlenmemiştir.
Madde 27 Sözleşmedeki değişiklikler
1) Bu Sözleşmede değişiklik yapılmasını, herhangi bir Taraf, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi veya Taraflararası İstişare teklif edebilir.
2) Herhangi bir değişiklik teklifi, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
tarafından Taraflara iletilecektir.
3) Ayrıca, bir Taraf veya Bakanlar Komitesi tarafından önerilen herhangi bir değişiklik teklifi, bu konudaki görüşünü Bakanlar Komitesine
sunacak olan Taraflararası İstişare’ye iletilebilir.
4) Bakanlar Komitesi değişiklik teklifini ve Taraflararası İstişare
tarafından sunulan görüşü göz önünde bulundurur ve değişikliği onaylayabilir.
5) 4. paragraf uyarınca Bakanlar Komitesi tarafından onaylanan
değişiklik metni, kabul için Taraflara gönderilir.
6) 4. paragraf uyarınca onaylanan herhangi bir değişiklik, Tarafların kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerinden 30 gün sonra
yürürlüğe girer.
Madde 28 Ek’in gözden geçirilmesi
1) Ek’teki antlaşmaların listesini güncellemek için, herhangi bir
Taraf veya Bakanlar Komitesi tarafından değişiklik teklif edilebilir. Bu
değişiklik teklifleri sadece Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde karara
bağlanmış özel olarak uluslararası terörizmle mücadeleyi öngören ve
yürürlüğe girmiş olan evrensel antlaşmaları kapsayacaktır. Bu teklifler,
Avrupa Konseyi Genel Sekreterince Taraflara bildirilecektir.
2) Üye olmayan Taraflara danıştıktan sonra Bakanlar Komitesi,
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Avrupa Konseyi Tüzüğü’nün 20. maddesinde belirtilen çoğunluğu
sağlamak kaydıyla teklif edilen değişikliği kabul edebilir. Yapılan değişiklik, Taraflara gönderildiği tarihi izleyen bir yıllık dönemin sona
ermesiyle yürürlüğe girecektir. Bu dönem boyunca, herhangi bir Taraf, değişikliğin yürürlüğe girmesi konusunda olabilecek İtirazlarını
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iletebilir.
3) Eğer Tarafların üçte biri değişikliğin yürürlüğe girmemesi için,
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine herhangi bir itirazda bulunurlarsa,
değişiklik yürürlüğe girmeyecektir.
4) Tarafların üçte birinden daha azı İtirazda bulunursa, Sözleşme
itirazda bulunmayan Taraflar açısından yürürlüğe girer.
5) Bir değişiklik, 2. paragraf uyarınca yürürlüğe girmişse ve Taraflardan biri buna İtirazda bulunmuşsa, bu değişiklik ilgili Taraf açısından, kabul ettiğini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirdiği tarihi
izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.
Madde 29 Uyuşmazlıkların Çözümü
Sözleşmenin yorumu ve uygulanması konusunda Taraflar arasında
bir uyuşmazlık çıkması durumunda, müzakereler veya tercih ettikleri,
kararları uyuşmazlıktaki Tarafları bağlayacak hakemlik divanına veya
ilgili Taraflar arasında varılacak mutabakata göre Uluslararası Adalet
Divanına götürmek de dahil olmak üzere, ilgili Taraflarca üzerinde
uzlaşılan diğer barışçı yöntemlerle mevcut uyuşmazlığı çözme yoluna
gideceklerdir.
Madde 30 Taraflararası İstişare
1) Taraflar,
a) Bu Sözleşme çerçevesinde yapılan herhangi bir beyanın etkilerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bu sözleşmenin etkin kullanımını
ve uygulamasını kolaylaştırmak veya geliştirmek için önerilerde bulunmak;
b) 20. Madde 8. paragraf uyarınca kendilerine iletilen suçluların
iadesinin reddinin uygunluğu hakkında görüş hazırlamak,
c) 27. Madde uyarınca Sözleşme’de değişiklik yapılması teklifinde
bulunmak,
d) 27. Madde 3. paragraf uyarınca kendilerine iletilen, bu Sözleşmenin değiştirilmesine yönelik teklifler hakkındaki görüş hazırlamak,
e) Bu Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir soru hakkındaki görüşlerini ifade etmek ve önemli yasal, siyasal ve teknolojik
gelişmelerle ilgili bilgi alışverişini kolaylaştırmak,
amacıyla periyodik olarak istişarelerde bulunacaklardır.
2) Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’nin gerekli görmesi veya Tarafların çoğunluğunun veya Bakanlar Komitesi’nin talepte bulunması
halinde, Taraflararası İstişare toplanacaktır.
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3) Tarafların bu madde uyarınca görevlerini yerine getirmelerinde
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği yardımcı olacaktır.
Madde 31 Fesih
1) Herhangi bir Taraf, herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmeyi feshedebilir.
2) Fesih, fesih bildiriminin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten sonraki üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk gününden itibaren
geçerli olacaktır.
Madde 32 Bildirim
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Sözleşmeye ilişkin,
a) herhangi bir imzayı;
b) herhangi bir onay, kabul, uygun bulma ve katılma belgelerinin
tevdiini,
c) 23. Madde uyarınca, bu Sözleşmenin herhangi bir yürürlüğe
girme tarihini;
d) 1. Madde 1. paragraf, 22. Madde 4. paragraf ve 25 Madde çerçevesinde yapılan herhangi bir bildirimi;
e) bu sözleşmeye dair diğer herhangi bir işlem, bildirim veya yazıyı,
Avrupa Konseyi’ne üye Devletlere, Avrupa Topluluğu’na, bu sözleşmenin ayrıntılı olarak hazırlanmasına katkıda bulunmuş olan üye
olmayan Devletlere ve bu Sözleşmeye katılmış veya katılmaya davet
edilmiş Devletlere bildirecektir.
Bu Sözleşme aşağıda imzası bulunan ve imzaya yetkili olan kişiler
tarafından imzalanmıştır.
Bu Sözleşme, İngilizce ve Fransızca olarak, her iki metin de aynı
derecede geçerli olacak şekilde, tek nüsha olarak, Avrupa Konseyi arşivlerinde muhafaza edilmek üzere 16 Mayıs 2005 tarihinde Varşova’da
imzalanmıştır.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, onaylı nüshaları Avrupa Konseyi’ne üye Devletlere, Avrupa Topluluğu’na, bu Sözleşmenin hazırlanmasına katılmış olan üye olmayan Devletlere gönderecektir.
EK
1) 16 Aralık 1970 tarihinde Lahey’de imzalanan, Uçakların Yasadışı
Olarak Ele Geçirilmesi Sözleşmesi;
2) 23 Eylül 1971 tarihinde Montreal’de imzalanan, Sivil Havacılığın
Güvenliğine Karşı Kanunsuz Hareketlerin Önlenmesi Sözleşmesi;
3) 14 Aralık 1973 tarihinde New York’da kabul edilen, Uluslararası
Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi;
4) 17 Aralık 1979 tarihinde New York’da kabul edilen, Rehin Alma
Olaylarına Karşı Uluslararası Sözleşme;
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5) 3 Mart 1980 tarihinde Viyana’da kabul edilen, Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme;
6) 24 Şubat 1988 tarihinde Montreal’de imzalanan, Uluslararası
Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanunsuz Şiddet Eylemlerinin Önlenmesi ile İlgili Protokol;
7) 10 Mart 1988 tarihinde Roma’da imzalanan, Denizcilik Seyrüsefer
Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi;
8) 10 Mart 1988 tarihinde Roma’da imzalanan, Kıta Sahanlığı Üzerinde Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Kanunsuz Eylemlerin Önlenmesi Protokolü;
9) 15 Aralık 1997 tarihinde New York’da kabul edilen, Terörist
Bombalamalarının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi,
10) 9 Aralık 1999 tarihinde New York’ da kabul edilen, Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi,
Beyanlar
1. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi
Sözleşmesi’nin 26 ncı maddesindeki "uluslararası insancıl hukuk" tabirinin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası hukuk belgelerine atıfta
bulunduğu anlayışını beyan eder.
Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşmenin 26 ncı maddesinin (5)inci paragrafının birinci bölümünün uygulanmasının bir silahlı çatışmanın
varlığına işaret etmeyeceğini, silahlı çatışma tabirinin ceza hukuku kapsamında terörizm suçunu oluşturan fiillerin, örgütlü bir biçimde olsun
veya olmasın, işlenmesinden farklı olan bir durumu betimlediğini ve
Sözleşmenin 26 ncı maddesinin (5)inci paragrafının birinci bölümünün, bir devletin silahlı kuvvetleri dışındaki silahlı kuvvet ve gruplara
uluslararası hukukta halen anlaşılan ve uygulanandan farklı bir statü
verecek ve o suretle Türkiye için yeni yükümlülükler yaratacak şekilde
yorumlanamayacağını beyan eder.
2. Türkiye Cumhuriyeti ayrıca, 26 ncı maddenin (4)üncü paragrafının uygulanması veya yorumlanması Devletlerin, diğerlerinin yanı
sıra, sığınma kurumunun bu Sözleşmede belirtilen terör suçlarından
sorumlu kişiler tarafından suiistimal edilmemesini güvence altına alma
sorumluluğunu da içeren uluslararası mülteci hukuku çerçevesindeki
yükümlülüklerine uygun olması gerektiğini beyan eder.
3. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi
Sözleşmesi’nin 29 uncu maddesinde atıfta bulunulan "uyuşmazlıkların
çözümü" tabirinin, uyuşmazlığın çözüm yolunun ancak uyuşmazlık
taraflarının uzlaşmasıyla belirlenebileceği şeklinde yorumlanacağı anlayışını beyan eder.
4. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi
Sözleşmesi’nin 19 uncu maddesinin Sözleşme’ de atıfta bulunulan
bu suçları işleyenlerin yargılanmayacakları veya haklarında kanuni
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C.3
TERÖRLE MÜCADELE
KANUNU
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmî Gazete:
Yayımlandığı Düstur:

: 3713
: 12/4/1991
: Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843 Mükerrer
: Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa : 125

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ
(1) 1993-3871
(2) 1992-3842
(3) 1995-4082
(4) 1995-4126
(5) 1991-4131
(6) 1995-4131
(7) 1996-4178
(8) 1996-4211
(9) 1999-4404
(10) 2001-4666
(11) 2002-4744
(12) 2003-4928
(13) 2003-4963
(14) 2004-5218
(15) 2006-5460
(16) 2006-5532
(17) 2007-5673
(18) 2008-5739
(19) 2008-5763

(20) 2008-5510
(21) 2010-6008
(22) 2012-6352
(23) 2012-6353
(24) 2013-6415
(25) 2013-6459
(26) 2013-6462
(27) 2013-6495
(28) Anayasa MK: 2013/84
(29) 2014-6518
(30) 2014-6519
(31) 2014-6526
(32) 2015-6638
(33) 2016-6704
(34) 2016-6722
(35) 2016-KHK/668
(36) 2016-KHK/671
(37) 2016-KHK/674
(38) 2016-KHK/676

Terörle Mücadele Kanunu
(39) 2016-6755
(40) 2016-6757
(41) 2016-6758
(42) 2017-KHK/680
(43) 2017-KHK/684
(44) 2017-KHK/691
(45) 2017-KHK/694
(46) 2017-7061
(47) 2018-7069
(48) 2018-7070
(49) 2018-7072

(50) 2018-7074
(51) 2018-7078
(52) 2018-7098
(53) 2018-7103
(54) 2018- KHK/700
(55) 2018-7145
(56) 2018-7148
(57) 2018-7179
(58) Anayasa MK: 2018/73
(59) 2019-7188

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye
bakınız).
Madde; Değiştiren Kanun
1; 15
2; 5, 21
3; 15
4; 15
5; 15, 20
6; 15, 21, 24
7; 15, 24, 31, 59
8; 15, 23
8/A; 15
8/B; 15
9; 15, 20, 21
10; 15, 21, 27, 30
12; 15
13; 15, 17, 20, 21
15; 15, 33
16; 15
17; 13, 15
18; 15
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19; 15, 55
20; 15, 29, 53
20/A; 35, 37, 39, 43, 46
21; 14, 15, 19, 22, 25, 26, 37, 41,
44, 47, 48, 50, 56
Ek Madde 1; 16, 18, 22, 26, 28, 32,
34, 36, 38, 40, 41, 45, 48, 51, 52,
53
Ek Madde 2; 15
Ek Madde 3; 42, 49
Ek Madde 4; 54
Geçici Madde 11; 22
Geçici Madde 12; 22
Geçici Madde 13; 26, 28
Geçici Madde 14; 30
Geçici Madde 15; 34, 38, 58
Geçici Madde 16; 37, 47 Geçici
Madde 17; 42, 49
Geçici Madde 18; 45
Geçici Madde 19; 54

C.3- m.1

Terörle Mücadele Kanunu

C.3
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Terör Suçları
Terör tanımı
Madde 1 - Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik
düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin 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 suç teşkil eden
eylemlerdir.
(Mülga)
(Mülga)
Terör suçlusu
Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin 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.
Terör suçları
Madde 3 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu
maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar, terör suçlarıdır.
Terör amacı ile işlenen suçlar
Madde 4 - Aşağıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti
çerçevesinde işlendiği takdirde, terör suçu sayılır:
a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108,
109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173,
174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265,
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294, 300, 316, 317, 318 ve 319 uncu maddeleri ile 310 uncu maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar.
c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman
yakma suçları.
ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen
bölgelerde, olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.
e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suç.
Cezaların artırılması
Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis cezaları veya adlî 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, müebbet hapis cezası yerine,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
Suçun, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması dolayısıyla
ilgili maddesinde cezasının artırılması öngörülmüşse; sadece bu madde
hükmüne göre cezada artırım yapılır. Ancak, yapılacak artırım, cezanın
üçte ikisinden az olamaz.
Bu madde hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz.
Açıklama ve yayınlama
Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını 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 bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini
meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik
eden bildiri veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlar bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak
etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beşbin güne
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kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Mülga)
(Mülga)
Terör örgütleri
Madde 7 - Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma,
sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara
yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler
ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi
hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de
örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır.
Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini
meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik
edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın
organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları
hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan
düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da
bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır:
a) (Mülga)
b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör
örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;
1. Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması,
2. Slogan atılması,
3. Ses cihazları ile yayın yapılması,
4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi.
Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya
kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü
silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler
bulundurmaları veya kullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı
dört yıldan az olamaz.
İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve
meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal,
büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci
yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki
cezanın iki katı hükmolunur.
Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına;
a) İkinci fıkrada tanımlanan suçu,
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b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçu,
c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna
aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçunu,
işleyenler hakkında, 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı
fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez.
Terörün finansmanı
Madde 8 - (Mülga)
Nitelikli hal
Madde 8/A - Bu Kanun kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde,
verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Tüzel kişilerin sorumluluğu
Madde 8/B - Bu Kanun kapsamına giren suçların bir tüzel kişinin
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 60 ıncı
maddesine göre bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılama Usulleri
Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi
Madde 9 - (Mülga)
Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi, soruşturma ve kovuşturma
usulü
Madde 10 - (Mülga)
Gözetim süresi
Madde 11 - (Mülga)
Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleri
Madde 12 - (Mülga)
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemesi, seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme yasağı
Madde 13 - (Mülga)
Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması
Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar ve suçluları ihbar
edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.
Avukat tayini
Madde 15 - Terörle mücadelede görev alan Türk Silahlı Kuvvet-
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leri personeli, mülki idare amirleri, istihbarat ve kolluk görevlileri ile
bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve
kovuşturmalar sebebiyle belirleyeceği en fazla üç avukatın veya bu
görevlerinin ifasından dolayı mağdur, şikâyetçi, katılan, davalı ya da
davacı konumunda olan personelin seçeceği bir avukatın ücreti ödenir
ve bunlara avukatlık ücret tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşların bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.
Ancak davacı konumunda olan personelin seçeceği bir avukata ücret
ödenmesi, ilgili Bakanın onayına tabidir.
Avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin esas ve usûller, Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezaların İnfazı
Cezaların infazı ve tutukluların muhafazası
Madde 16 - (Mülga)
Koşullu salıverilme
Madde 17 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar
hakkında, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması bakımından 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin dördüncü
fıkrası ile 108 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Tutuklu veya hükümlü iken firar veya ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş bulunanlar ile disiplin cezası olarak üç defa hücre hapsi
cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla
salıverilmeden yararlanamazlar.
Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, hükümlerinin kesinleşme tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına giren bir suçu
işlemeleri halinde, şartla salıverilmeden yararlanamazlar.
Ölüm cezaları, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun 1 inci
maddesi ile değişik 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla müebbet ağır hapis cezasına
dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet
ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır
hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakkında ağırlaştırılmış müebbet
ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder.
Ceza ve tutukevi inşaatı
Madde 18 - (Mülga)
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Ödüllendirme
Madde 19 - İşlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu Kanun
kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya
yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilebilir.
Ödül miktarının belirlenmesi ve ödülün verilmesine ilişkin usul ve
esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Koruma tedbirleri
Madde 20 - Terörle mücadelede görev veren veya bu görevi ifa
eden adlî, istihbarî, idarî ve askerî görevliler, kolluk görevlileri, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, terör suçlularının muhafaza edildiği ceza ve tutukevlerinin savcıları ve müdürleri,
Devlet Güvenlik Mahkemelerinde görev yapmış hâkim ve savcılar,
Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesiyle yetkili kılınmış ağır
ceza mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılar ile bu görevlerinden ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya
getirilenler ile suçların aydınlatılmasında yardımcı olanlar hakkında
gerekli koruma tedbirleri Devlet tarafından alınır.
Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek ağır ceza mahkemeleri başkan ve üyeleri ile bu mahkemelerin görev alanına giren suçları
soruşturmakla ve kovuşturmakla görevli Cumhuriyet savcılarının korunma ve güvenlik talepleri ilgili makam ve mercilerce öncelikle ve
ivedilikle yerine getirilir. Koruma için ihtiyaç duyulan araç ve gereçler
Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca temin edilir.
Bu koruma tedbirleri; talep halinde estetik cerrahi yoluyla fizyolojik görünümün değiştirilmesi dahil, nüfus kaydı, ehliyet, evlenme
cüzdanı, diploma ve benzeri belgelerin değiştirilmesi, askerlik işleminin düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili
hakları, sosyal güvenlik ve diğer hakların korunması gibi hususlarda
düzenleme yapılır. Korumaya alınmış emekli personelden, meskende
korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanlar Cumhurbaşkanlığınca
belirlenecek konutlardan yararlandırılır.
Bu tedbirlerin uygulanmasında, İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar gerekli her türlü gizlilik kurallarına uymak zorundadırlar.
Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usûller Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.
Yukarıda sayılanlardan kamu görevlileri, görevlerinden ayrılmış
olsalar dahi terör suçluları tarafından kendilerine veya eş ve çocuk-
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larının canına vuku bulan bir taarruzu savmak için silah kullanmaya
yetkilidirler.
Zararların tazmini amacıyla tedbir konulması
Madde 20/A - Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ve
bu Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile
kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla,
soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza
hâkimi, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından, şüpheli veya
sanıklara ait taşınmazların veya kara, deniz ya da hava ulaşım araçlarının devir ve temlikini veya bunlarla ilgili hak tesisini önlemek ya
da tasarruf yetkisini kısıtlamak için şerh düşülmesine ve bu kişilerin
yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına tedbir konulmasına karar verilebilir. Taşınmazlarla ilgili karar tapu kütüğüne; kara,
deniz ve hava ulaşım araçlarıyla ilgili karar ise bu araçların kayıtlı
bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur. Kovuşturmaya
yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi halinde veya şerhin konulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde, şerhin devamı yönünde hukuk
mahkemesinden verilmiş ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı ibraz
edilmediği takdirde şerh kendiliğinden terkin edilir.
Birinci fıkra kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel
kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini
amacıyla açılan davalarda; davalının adres kayıt sisteminde adresinin
bulunmaması veya bulunup da tebligata elverişli olmaması halinde,
mahkemece, dava dilekçesinin özeti tirajı ellibinin üzerinde olan ve
yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri vasıtasıyla ilan edilir.
Yapılacak ilanda davalının bir ay içinde yurtiçinde tebligata elverişli
bir adres veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun
7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmemesi ya
da davada kendisini avukatla temsil ettirmemesi halinde, yargılamaya
yokluğunda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı usulle tebliğ
edileceği ihtar edilir. Adresi yabancı ülkede bulunan davalıya çıkarılacak tebligatta, bu fıkrada belirtilen ilanda yer alan hususlar ile yabancı
ülke adresine bir daha tebligat yapılmayacağı ihtarına yer verilir.
Birinci fıkra kapsamında açılan davaların kısmen veya tamamen
reddi halinde, davacı aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmolunur.
Ancak belirlenen ücret dava değerini geçemez.
Yardım
Madde 21 - kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini
yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan,
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engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Ayrıca;
a) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine
bağlanacak aylığın toplam 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. Yaşamak için
gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine
muhtaç olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine
en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu
bent hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, faturası
karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir.
b) Yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta
iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda
gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam edebilirler. Kamu konutundan çıkacaklar ile
kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgâh olarak kullanacakları yurtiçindeki
taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır; ancak kamu
konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından
yararlanılan süreden düşülür. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda
oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile
Devletçe karşılanır. Bütün hak sahipleri adına bir konut için yapılacak aylık kira yardımının üst limiti ile ödeme usul ve esasları, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle belirlenir. Bu Kanun hükümlerine göre aylık alan maluller ile hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine yapılan gayrimenkul
hibeleri veraset ve intikal vergisinden, devir işlemleri harçlarından ve
döner sermaye ücretlerinden ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek
kağıtlar için tahakkuk edecek damga vergisinden müstesnadır. Bu
gayrimenkullerin maliyet bedellerinin tamamı bunları hibe edenler
tarafından 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89
uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında dönem gelirinden veya kurum
kazancından indirilebilir.
c) (Mülga)
d) (Mülga)
e) Malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimleri, Türkiye Cumhuriyeti
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Emekli Sandığınca kendilerine verilen tanıtım kartlarını ibraz etmeleri
durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün hastanelerde muayene ve tedavi edilirler. Bunların her türlü tedavi giderleri; ilgililerin
herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşunda çalışmaları halinde bu
kurum veya kuruluşça, emekli, yaşlılık, malûllük veya dul ve yetim
aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca,
herhangi bir kuruma tâbi olarak çalışmamaları, 1/7/1976 tarihli ve
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık
alanlar hariç emekli, yaşlılık, malûllük veya dul ve yetim aylığı almamaları durumunda Millî Savunma veya İçişleri Bakanlığınca karşılanır.
Malûl olanların eksilen vücut organları, yurt içi veya yurt dışında en
son teknik usûllere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlatılır
ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
f) Yurtiçinde tedavileri mümkün olmayanlar, yetkili sağlık kuruluşlarının raporlarına istinaden yurtdışında(. . . ).
g) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, bunlar bulunmadığı takdirde özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri, yurtlar ve huzurevlerinde parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak
üzere barındırılır.baktırılır.
h) Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy korucularından;
terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya engelli hâle gelerek ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının
oluştuğu tespit olunanlar, 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması
hakkından ve bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına
giren çocukları da bu fıkranın (d) bendinde düzenlenen haklardan
yararlandırılır. Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy korucularından; aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra
kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına
müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d) bendindeki haklardan
yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında er ve erbaşlar için bağlanacak
aylıklar, bitirmiş oldukları okullar neticesinde hak kazandıkları unvanlar üzerinden yürütmüş oldukları kamu görevleri sebebiyle daha
yüksek aylık bağlanmasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; en
az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar sekizinci derecenin birinci kademesindeki, diğerleri ise eğitim durumlarına bakılmaksızın
onuncu derecenin birinci kademesindeki “Memur” unvanlı kadrolarda
bulunanların emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanacak vazife malullüğü aylığı tutarından düşük olamaz ve bunlar için
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5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine
göre yapılacak yükseltmelerde aynı unvan ve derece başlangıç olarak
esas alınır ve derece yükselmelerinde kadro şartı aranmaksızın yüksek
öğrenim mezunu gibi işlem yapılır.
ı) (Mülga)
i) Yedek subay ve yedek astsubay okulu öğrencileri, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında okuyanlar, Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi fakülte ve yüksekokullarında okuyanlar,
üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Milli Savunma Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına
öğrenim görenler ya da kendi hesabına öğrenim görmekte iken Milli
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte
ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim
görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel
Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Emniyet Genel
Müdürlüğü veya Millî İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda
öğrenim görenler ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü
adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılmamış olup bu öğrenimleri veya eğitimleri
nedeniyle bu Kanun kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak
hayatını kaybedenler ile yaralanan veya engelli hâle gelenlerden ilgili
mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu
tespit olunanların kendileri, 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması
hakkından ve bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına
giren çocukları da bu fıkranın (d) bendinde düzenlenen haklardan
yararlandırılır. Yukarıda sayılanlardan aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık
almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana
ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun
hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d)
bendindeki haklardan yararlandırılır.
j) Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya
bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya engelli
hâle geldikleri; ilgili valinin teklifi üzerine Nakdi Tazminat Komisyonu
tarafından karara bağlanan sivillerden Sosyal Güvenlik Kurumuncailgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu
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tespit olunanların kendileri, 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması
hakkından ve bu fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına
giren çocukları da bu fıkranın (d) bendinde düzenlenen haklardan
yararlandırılır. Yukarıda sayılanlardan aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık
almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana
ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun
hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından ve bu fıkranın (c) ve (d)
bendindeki haklardan yararlandırılır.
Kamu görevlileri ile birinci fıkranın (h) ve (j) bentleri kapsamına
girenlerden terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sonucunda ya da her ne
şekilde olursa olsun terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz
hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında veya bu görevlere
gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan, engelli hâle gelen, hastalanan veya hayatını kaybedenler, birinci
fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlandırılır.
Birinci fıkranın (h), (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlerden bu Kanun
kapsamındaki olaylar sebebiyle yaralananlar, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içinde 5510
sayılı Kanuna göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan, aynı sebeplerle tedavi gören malul kamu görevlilerine ilişkin
hükümler çerçevesinde yararlandırılır. Erbaş ve erler için Türk Silahlı
Kuvvetlerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedaviler hariç, bu kapsamda yapılacak giderlerin tamamı; ilgililerin genel sağlık
sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından karşılanır. Ancak, bu kişilerden 5510 sayılı Kanuna göre
genel sağlık sigortası kapsamında yer almayanlar için, Sosyal Güvenlik
Kurumunca yapılmış olan giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; erbaş ve erler için ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diğerleri için Maliye
Bakanlığından tahsil olunur.
Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler; ilgili sosyal güvenlik
kurumları mevzuatı gereği aylıklarının kesilmesi halinde, bu madde
ile verilen diğer haklardan da yararlanamazlar.
Terörden zarar gören diğer kişilere yardım
Madde 22 - Terör eylemlerinden dolayı yaralananların tedavileri
Devlet tarafından yapılır. Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan
vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan
öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim çağındaki şehit
çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır. Yardımın kapsam ve ölçüsü,
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Fonun mahalli yetkililerince belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla
Fon Kurulunca tespit edilir.
Ek Madde 1 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde
yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel
kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına bu madde hükümleri
çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu
belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça
kura sonucu atama teklifi yapılanları atamak zorundadır.
Bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar
aşağıda belirtilmiştir:
a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre
veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını
gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar,
b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında
vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri
personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli,
c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin
birinci fıkrası kapsamında olanlardan vazife malulü sayılanlar,
ç) 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi
kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını
kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda
görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak
patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler.
İstihdam hakkından;
a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden
birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya
çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası
ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın
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bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere
toplam iki kişi, ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması
durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi,
b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin kendileri
veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya
kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,
c) İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya
eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından
birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam
bir kişi,
ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri
veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya
kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından
birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi
olmak üzere toplam bir kişi,
yararlanır.
Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro
veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili
mevzuatında öngörülen nitelik ve şartları taşımaları zorunludur.
Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,
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 ilgili valilerce tespit edilenler, birinci fıkrada sayılan kurumlarda
görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği
tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta
iken bu görevinden ayrılmış olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında
dikkate alınmaz. (Mülga)
Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların
hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim
mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları
itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları
unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri
Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç)
bentlerinde sayılan maluller ile 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından
yararlandırılanların kendilerinin istihdam hakkından yararlanmaları
ve ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama tek-

37

C.3- Ek m.2

Terörle Mücadele Kanunu

lifleri memur unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır. İşçi kadrolarına
yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır.
(Mülga)
Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit edilerek, liste hâlinde Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir. Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri, Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü
ile yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamındaki taleplerini her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB
e-uygulama üzerinden iletirler. Devlet Personel Başkanlığınca atama
teklifleri, bu talepler esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Başkanlıkça resen atama teklifi yapılır.
Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına Kura sonucu yapılacak
atamalarda atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer kanunlardaki
hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama
teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar
ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili
cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro
ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama işlemlerinin, atama
teklifinin kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün
içinde yapılması zorunludur. Atama emri ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere
tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63
üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı alınmasına rağmen
görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler.
Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin
sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde
Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.
Bu maddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile
diğer hususlar; Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle
belirlenir.
Ek Madde 2 – Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda
"teslim ol" emrine itaat edilmemesi veya silah kullanmaya teşebbüs
edilmesi halinde kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabilecek ölçü ve
orantıda, doğrudan ve duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya
yetkilidirler.
Ek Madde 3- 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve
(j) bentleri kapsamında terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili
mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayan-
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lardan, talepleri üzerine 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri
ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre derece tespiti
yapılanlara, bu dereceleri esas alınarak aşağıda yazılı gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda,
nakdi tazminat karar tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere
aylık bağlanır.

Dereceler
1
2
3
4
5
6

Göstergeler
22.382
20.821
19.259
17.698
16.136
14.616

Ancak, herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi çalışmaları olanlara
bağlanacak ilk aylığın tutarı, aylık bağlanmasına ilişkin şartlar aranmaksızın bu aylığa hak kazanıldığı tarihteki unsurlar ve mevcut hizmet
süreleri esas alınarak hesaplanacak emekli veya yaşlılık aylığının % 25
artırımlı tutarından az olamaz. Bunlardan aylık başlangıç tarihinden
önce ilgili mevzuatı uyarınca aylık bağlanmış olanlara, durumuna göre
belirlenecek gösterge rakamı karşılığı bulunacak aylık miktarından az
olmamak üzere, aylık başlangıç tarihinde ödenmekte olan veya aylıkları kesilmiş olanlar için ödenebilecek emekli, yaşlılık veya malullük
aylıkları % 25 oranında artırılır. Bu madde uyarınca aylık bağlananlar
hakkında 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi hükümleri uygulanır. Bu aylıklar, vefatları halinde, anne ve baba
için herhangi bir şart aranmaksızın, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi esas alınarak hak sahiplerine ölüm aylığı olarak intikal ettirilir. Bu
şekilde aylığa hak kazanılmasından önce geçen her türlü sigortalılık ve
prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak değerlendirilen süreleri; aylığa
hak kazanılmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin
tabi olacağı sigortalılık haliyle birleştirilmez ve sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emekli, malullük ya da ölüm/dul
veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında
ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak
değerlendirilir. Bu şekilde aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
olanlara, ikramiyeye esas hizmet süreleri için ayrıca emekli ikramiyesi
ödenir. Ayrıca, aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları için 5510 sayılı
Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.
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Bu madde uyarınca aylık bağlananlardan söz konusu yaralanmalarına bağlı olarak sonradan malul olduklarına karar verilenlere, karar
tarihini takip eden aybaşından itibaren ilgisine göre bu Kanunun 21
inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır ve bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkları vazife malullüğü aylığının
başladığı tarihten itibaren kesilir. Bunlardan emekli ikramiyesine hak
kazanacak olanların emekli ikramiyesinin hesabında daha önce ikramiye ödenen süreler dikkate alınmaz. Bu Kanunun 21 inci maddesi
kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, kontrol muayenesi sonucunda maluliyetlerinin sona erdiğine karar verilenlerden bu
madde kapsamına girenlere, vazife malullüğü aylığına hak kazanıldığı
tarihteki mevcut hizmet süreleri, unsurlar ve memur aylık katsayısı
ile varsa almakta oldukları aylıklar esas alınarak birinci fıkra uyarınca
hesaplanacak tutarın; aylık artışları ile artırılması sonucu bulunacak
tutar üzerinden vazife malullüğünün kesildiği tarihten itibaren bu
madde hükümleri uyarınca aylık bağlanır. Ancak, bu kapsamda aylık
bağlanması sebebiyle ikramiye ödenmez.
Bu maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla bağlanan bu aylıklar hakkında vazife malullüğü aylığı hükümleri uygulanır ve Sosyal
Güvenlik Kurumunca bağlanan aylıklar her yıl sonunda faturası karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir.
Ek Madde 4 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı
yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanların silah
ruhsatları iptal edilir, bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine
karar verilir ve 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesine göre ilgili
idarelerce işlem tesis edilir. Müsadere hükümleri saklıdır.
Birinci fıkrada belirtilen sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, mülkiyeti kamuya geçirilen silahlar sahibine iade edilir. İadesinin mümkün
olmaması hâlinde rayiç değeri tespit edilerek sahibine ödenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle;
a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi hükmüne
göre çekmeleri gereken cezalarının on yılını,

40

Terörle Mücadele Kanunu

C.3- g.m.2

b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri gereken
cezalarının sekiz yılını,
c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahküm 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 İnfazı Hakkında
Kanunun Ek 2 nci maddesindeki indirim hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 2 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar sebebiyle
tutuklu olan sanıklardan;
a) Hazırlık tahkikatında, iddianameye esas olan suçun vasfına,
b) Son tahkikatta, iddianamede beyan olunan suça veya değişen
suç vasfına,
Göre Kanunda belirtilen cezanın asgari haddi esas alınmak suretiyle geçici 1 inci maddede belirtilen süreler kadar tutuklu kaldıkları
anlaşılanlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içerisinde,
1. Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar savcılıklarca,
2. Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce,
3. Dosyaları Yargıtayda veya Askeri Yargıtayda bulunanlar ilgili
dairesince veya Başsavcılıklarınca,
Salıverilirler.
Haklarında kamu davası açılacaklar ile daha önce kamu davası
açılmış olan sanıkların yargılamaları yapılır. (. . . ) Yapılan yargılama
sonunda mahkümiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini müteakip haklarında Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartla salıverilme
hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra, Geçici 1
inci madde hükümlerinden istifade edecek olanlar, cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı disiplin cezası aldıkları takdirde,
Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı
sürece, Geçici 1 inci madde hükümlerinden istifade edemezler.
Geçici Madde 4 - 8/4/1991 tarihine kadar;
a) (İptal)
b) (İptal)
c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının "Devlet İdaresi Aleyhinde
İşlenen Cürümler" başlıklı üçüncü babında yer alan hükümlere aykırı
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hareket edenler ile Bankalar Kanununa aykırı hareketle bankalardan
haksız ve usulsüz para alanlar, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
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
belirtildiği 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 maddede 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
mahküm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/3 ünü; 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 İnfazı Hakkında
Kanunun Ek 2 nci maddesindeki 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.
Geçici Madde 5 - 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci
maddesinin (g) bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin
bu Kanunun geçici maddeler hükümlerinden istifade edebilmeleri için
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yurda
girişlerinde herhangi bir şart aranmaz ve hudut kapılarından girişleri
engellenemez.
Geçici Madde 6 - Özel infaz kurumu binaları inşa edilinceye kadar
terör suçundan tutuklu veya hükümlü olanlar diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir.
Geçici Madde 7 - Bu Kanunun 17 nci maddesi hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu Kanun kapsamına giren suçları
işleyenler hakkında uygulanır.
Geçici 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.

42

Terörle Mücadele Kanunu

C.3- g.m.9

Geçici Madde 9 - (İptal)
Geçici Madde 10 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,
bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesi
kapsamına giren suçlardan dolayı;
1. - Yürütülen hazırlık soruşturmalarında Cumhuriyet savcılıklarınca takipsizlik kararı verilir.
2.- a) Haklarında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar Cumhuriyet savcılıklarınca,
b) Haklarında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili mahkemelerce,
Salıverilirler.
3.- a) Henüz Yargıtaya gönderilmemiş veya Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında hükmü veren mahkemece,
b) Yargıtayda bulunan dosyalar ilgili ceza dairesince,
c) Cezaları infaz edilmekte olan hükümlülerin dosyaları hükmü
veren mahkemece,
Acele işlerden sayılmak ve Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi
dikkate alınmak suretiyle karara bağlanır.
Geçici Madde 11 - Bu maddenin yürürlük tarihinden önce bu maddeyi düzenleyen Kanun ile 21 inci maddeye eklenen haller sebebiyle
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce malul olanların kendileri,
hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimleri, müracaatları üzerine bu
Kanunun durumlarına uygun hükümlerinden bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren yararlandırılırlar. Anılan maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamına giren er ve erbaşlar yönünden aylıkların
yeniden belirlenmesinde müracaat şartı aranmaz.
21 inci madde kapsamına girenlerden, daha önce her ne şekilde
olursa olsun devam eden yargı süreçleri ve icrai takibatlardan feragat
edenler, ilgili kuruma başvurmaları durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 21 inci madde ile
sağlanan durumlarına uygun haklardan yararlandırılır. Davalardan feragat edilmesi halinde mahkemelerce ilgili kurum lehine hükmedilecek
vekalet ücretleri ilgili kurumca tahsil edilmez.
Bu madde esas alınarak geriye dönük herhangi bir aylık, aylık farkı,
tazminat, tazminat farkı ile ikramiye ve ikramiye farkı ödenmez ve
geriye dönük hak talep edilemez.
Geçici Madde 12 - Bu maddeyi düzenleyen Kanunla değiştirilen
ek 1 inci maddede belirtilen haller sebebiyle bu maddenin yürürlük
tarihinden önce malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise
hak sahibi yakınları ek 1 inci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde
anılan maddeyle getirilen haklardan yararlanır.
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Geçici Madde 13 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek
1 inci madde kapsamında istihdam hakkı bulunanlardan kırk beş yaşını
doldurduğu için istihdam hakkından yararlanamayacak olanlar, söz
konusu maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat
etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere mezkûr maddede
belirtilen istihdam hakkı sınırlamaları çerçevesinde yararlandırılır. (1)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde kapsamına
girenler ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama
teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura
usulü ile yapılır. Hak sahiplerinin atama teklifleri; ek 1 inci madde
kapsamına giren kurum ve kuruluşların dolu kadro ve pozisyon sayısının, kurumların toplam dolu kadro ve pozisyon sayısına oranı esas
alınmak suretiyle hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına dengeli dağılımı gözetilerek Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile
gerçekleştirilir. Hak sahiplerinin atamasının yapılacağı kadro veya pozisyonun belirlenmesinde ek 1 inci maddede öngörülen usul uygulanır.
Bu madde kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, ek 1
inci maddede öngörülen yönetmelikte düzenlenir. Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifleri ile birlikte atama teklifi yapılan kamu
kurum ve kuruluşlarına diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın
ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kadro ve pozisyonlar mevzuatı uyarınca
düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas
edilen kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalması hâlinde
başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ek 1 inci maddede belirtilen
hak sahiplerinin atanması için ayrılması gereken %2 oranındaki kadro
ve pozisyon sayılarının hesabında dikkate alınmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddeye
göre yapılan başvurularda bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde ile ek 1 inci madde kapsamında 31/12/2015 tarihine
kadar yapılacak atamalar, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer
alan kısıtlamalara tabi tutulmaz.
Geçici Madde 14 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2/7/2012
tarihli ve 6352 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza mahkemeleri ile bu Kanunla yürürlükten
kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca
görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri kaldırılmıştır.
Kaldırılan bu ağır ceza mahkemelerinde görev yapan başkan ve
üyeler ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların soruştur-
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masında görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca, beşinci fıkra uyarınca devirlerin tamamlanmasından itibaren on gün içinde müktesepleri dikkate alınarak uygun
görülecek bir göreve atanırlar.
Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun
10 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca
yürütülen soruşturma dosyaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte,
yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına devredilir.
6352 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca görevlerine
devam eden ağır ceza mahkemelerinde ve bu Kanunla yürürlükten
kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca
görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde derdest bulunan dosyalar,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bulundukları aşamadan itibaren
kovuşturmaya devam edilmek üzere yetkili ve görevli mahkemelere
devredilir. Bu mahkemelerce verilip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında veya Yargıtayın dairelerinde bulunan dosyaların incelenmesine
devam olunur.
Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca yapılacak devir işlemleri, bu
Kanunla kaldırılan ağır ceza mahkemelerinde görevlendirilen hâkimler ile Cumhuriyet savcıları tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılır. Dosyaların devir
işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar, gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde, devredilen dosyalarla ilgili koruma tedbirleri hakkında karar
vermeye bu mahkemelerin bulunduğu yer hâkim ve mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca, bu Kanunla kaldırılan ağır ceza mahkemelerince verilip
henüz gerekçesi yazılmamış olan hükümlerin gerekçeleri, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yazılır.
Kaldırılan mahkemelerde bulunan ve kesinleşen dosyalara ait arşiv ve
emanetler ile diğer evrak ve dokümanlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu tarafından belirlenecek mahkeme veya mahkemelere devredilir
ve müteakip işlem ve talepler bu mahkemelerce yerine getirilir veya
karara bağlanır.
Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun mülga 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri ile
Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına
göre görevlendirilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış atıflar ağır ceza
mahkemelerine; bu mahkemelerin üyelerine yapılmış atıflar Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesine yapılmış sayılır. Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun
mülga 250 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar ile
Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamına giren suçlara yapılan atıflar, Türk Ceza Kanununda yer
alan;

45

C.3- g.m.15

Terörle Mücadele Kanunu

a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde
imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklan malvarlığı değerini aklama
suçuna,
b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlara,
c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlara (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci
maddeler hariç),
yapılmış sayılır.
Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun
10 uncu maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla açılmış olan davalarda, sanığın taşıdığı
kamu görevlisi sıfatı dolayısıyla hakkında soruşturma yapılabilmesi
için izin veya karar alınması gerektiğinden bahisle durma veya düşme
kararı verilemez.
Geçici Madde 15 - Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, ek 1
inci madde kapsamında göreve başlayan personelden, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim
durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alanlar, bu unvanlara ilişkin
kadro veya pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi
olmaksızın atanırlar. İhraz etmiş bulundukları kadroların atandıkları
kamu kurumlarında olmaması halinde ilgililer asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan
herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve
kuruluşlarına naklen atanabilir.
Geçici Madde 16 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
21 inci maddenin birinci fıkrasının mülga (ı) bendi kapsamında Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs almakta olanların bursları,
normal öğrenim sürelerinin sonuna kadar ilgili mevzuat hükümlerine
göre verilir.
Geçici Madde 17 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 21
inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında
terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul
sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan talepte bulunanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hizmet süreleri, unsurlar
ve memur aylık katsayısı ile ödenmekte olan aylıkları esas alınarak ek
3 üncü madde hükümlerine göre tespit olunacak tutarda bu maddenin
yürürlüğe girdiği takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
Geçici Madde 18 - Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı Kanun
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Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından
yararlandırılanlardan bizzat istihdam hakkından yararlanarak bu maddenin yayımı tarihinden önce hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara
atanan ve halen bu unvanda görev yapanların bu maddenin yayımını
takip eden ayın 14’ü itibarıyla kadro ve pozisyon unvanları başka bir
işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmiş sayılır.
Geçici Madde 19 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç yıl süreyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü
Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan
suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar
veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından:
a) Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye
gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren kırk
sekiz saati, toplu olarak işlenen suçlarda dört günü geçemez. Delillerin
toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi, birinci cümlede belirtilen sürelerle bağlı kalmak kaydıyla,
en fazla iki defa uzatılabilir. Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek
suretiyle hâkim tarafından verilir. Yakalama emri üzerine yakalanan
kişi hakkında da bu bent hükümleri uygulanır.
b) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması
ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, Cumhuriyet savcısı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine kolluk tarafından yapılabilir.
c) 1. Tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara
bağlanabilir.
2. Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun
incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanabilir.
3. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
108 inci maddesi uyarınca yapılan tutukluluğun incelenmesi en geç,
otuzar günlük sürelerle dosya üzerinden, doksanar günlük sürelerle
kişi veya müdafi dinlenilmek suretiyle resen yapılır.
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.
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Yürürlük
Madde 24 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/4/1991 TARİHLİ VE 3713 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN
HÜKÜMLER:
1) 27/10/1995 tarih ve 4126 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci
maddesi uyarınca mahkum edilenlerin dosyaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hükmü veren mahkemece
ele alınarak, bu Kanunun 1 inci maddesiyle 3713 sayılı Kanunun 8
inci maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle mahkumiyet sürelerinin
yeniden belirlenmesine ve 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4
üncü ve 6 ncı maddelerinden yararlanma durumları hakkında gerekli
karar verilir.
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C.3a
TERÖRLE MÜCADELE
KANUNU KAPSAMINA GİREN
SUÇLARIN FAİLLERİNİN
YAKALANMASINA YARDIMCI
OLANLARA VERİLECEK
ÖDÜL HAKKINDA
YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 31.08.2015, Resmi Gazete Sayısı: 29461
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasında etkinliği artırmak için, işlenişine iştirak etmemiş olmak
koşuluyla 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere
verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen ibarelerden;
a) Ödül Komisyonu: İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlı-
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ğının belirleyeceği üyelerden oluşan komisyonu,
b) Yardımcı olan: 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin
yakalanabilmesine yardımcı olanları veya yerlerini yahut kimliklerini
bildirenleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödül Verilmesinde Esas Alınacak İlkeler
Ödül verilme şartları
Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için;
a) Aydınlatılmasına yardımcı olunan suçun, 3713 sayılı Kanun
kapsamında bulunması,
b) Verilen bilginin, suçun aydınlatılması veya failin belirlenmesine
yardımcı olacak niteliği haiz olması,
c) Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle
mücadele ile görevli kamu personeli olmaması,
gerekir.
(2) Ödüllendirme, Ödül Komisyonu tarafından tespit ve ilan edilen
ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç ve failler hakkında yapılır.
(3) Suçun aydınlatılmasına yönelik bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için, daha önce terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel
tarafından temin edilmemiş olması gerekir.
(4) Ödüllendirme için, ödüllendirilecek kişinin talebi şarttır. Bu
talepler, yardımcı olanın başvurusunu alan kurumlarca tutanağa bağlandıktan sonra il emniyet müdürlüklerine gönderilir.
(5) Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz.
Ödülün miktarı
Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
göre verilecek ödülün miktarı; sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya
ihbar edilecek fail dikkate alınarak Ödül Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak bu miktar 200 bin Türk lirasını geçemez.
Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, 4
üncü maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı, Ödül
Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 20 katına kadar
artırılabilir. Bu fıkradaki parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır ve bu hesaplamada
bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
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(2) Bir şahıs, bu Yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa,
ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı
ayrı belirlenebilir.
Ödeme zamanı ve şekli
Madde 6 - (1) Ödeme zamanı ve şekli Ödül Komisyonu kararında
gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödül Komisyonu
Ödül Komisyonu
Madde 7 - (1) Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürünün belirleyeceği üç üye, Jandarma Genel Komutanının belirleyeceği
üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Ödül Komisyonu, İçişleri Bakanının onayıyla teşekkül eder. Üyelerin belirlenmesinde üst
düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması
göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül Komisyonu, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve
alınan kararlar İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.
(3) Ödül Komisyonu il emniyet müdürlüklerinden gelen dosyalarla
ilgili olarak, 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca ödüllendirileceklere karar verir.
(4) Ödül Komisyonunun sekretarya görevi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ödenek
Madde 8 - (1) Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Hak sahibine yapılacak
ödemeler Ödül Komisyonu kararında belirtilen il valilikleri tarafından
gerçekleştirilir.
Kimliklerin ve bilgilerin gizliliği
Madde 9 - (1) 3713 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü saklı
kalmak üzere, ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamaz.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve
işlemler ile bunların denetimleri vesilesiyle edinilen bilgiler gizlidir. Bu
gizliliğe riayet etmeyenler hakkında genel hükümlere göre cezai işlem
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uygulanır.
Yürürlük
Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmî Gazete:
Yayımlandığı Düstur:

: 2935
: 25/10/1983
: Tarih : 27/10/1983 Sayı: 18204
: Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 815

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ
(1) 1984-KHK/201
(2) 1984-3076
(3) KHK/259
(4) 1986-3310
(5) 1988-3432
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(8) 1990-KHK/424
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(10) 1990-KHK/427
(11) 1992-3842
(12) 2008-5668
(13) 2013-6462
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KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye
bakınız).
Madde; Değiştiren Kanun
3; 14
4; 14
10; 14
12; 14
14; 14

28; 13
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30; 14
34; 14
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Ek Madde 3; 12
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C.4
OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız,
"Yürürlükteki bazı kanunların mülga hükümleri külliyatı"nın
kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine Cilt :2 Sayfa : 1335
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı,
a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım,
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait
ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu
düzeninin ciddi şekilde bozulması,
Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.
Kapsam:
Madde 2 - Bu Kanun; olağanüstü hal ilanına tabii afet, tehlikeli
salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde ilan edilen
olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma
yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli
olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle
alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine,
görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.
Olağanüstü halin ilanı:
Madde 3 - Cumhurbaşkanı:
a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım
hallerinden birinin veya birden fazlasının görülmesi durumunda,
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b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait
ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Milli Güvenlik Kurulunun
görüşünü de aldıktan sonra;
Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı
geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete’de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet
Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Cumhurbaşkanının istemi üzerine, her defasında
dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının
(b) bendi gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar
almadan önce Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü alır.
Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Cumhurbaşkanınca gerekli
görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir.
Kanun hükmünde kararneme:
Madde 4 - Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı olağanüstü
halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler
çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.
İKİNCİ KISIM
Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler
BİRİNCİ BÖLÜM
Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve
Alınacak Tedbirler
Yükümlülükler:
Madde 5 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle
olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan
ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar
ve yapılması gereken işler; para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla
sağlanır.
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Para yükümlülüğü:
Madde 6 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda gerekli harcamalar öncelikle kamu
kaynakları ile yardımlardan sağlanır.
Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu
kaynaklarından zamanında sağlanamadığı takdirde, bölgedeki kredi
kuruluşlarının olanaklarından yararlanılır.
Para yükümlülüğünün uygulanmasında, kuruluşların hizmet ve
faaliyetlerinin aksatılmaması gözönünde tutulur.
Mal yükümlülüğü:
Madde 7 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla
tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme
ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorundadırlar.
Bu amaçla; öncelikle o bölgedeki genel ve katma bütçeli dairelere,
kamu iktisadi devlet teşekkülleri ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselere ve mahalli idarelere başvurulur. İhtiyaçların bu kaynaklardan
zamanında ve yeterince karşılanmaması halinde, imkan ve kaynakları
da dikkate alınarak, bölgedeki özel kuruluşlara ve gerçek kişilere ait
olanlara yükümlülük konulur.
Yiyecek, giyecek, araç, gereç, ilaç ve tıbbi malzemeler gibi zaruri
maddeler bölge sınırları içinde sağlanamadığı takdirde, bu Kanun
hükümleri uygulanmak suretiyle en yakın bölgelerden yükümlülük
yolu ile sağlanır.
Çalışma yükümlülüğü:
Madde 8 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle
olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18 - 60 yaşları arasındaki
bütün vatandaşlar, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri
yapmakla yükümlüdürler.
Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri çalıştırılacak kişilerin yaş, cinsiyet, sağlık, meslekleri, meşguliyetleri ve sosyal durumları ile aile ve bakıma muhtaç yakınları
gözönünde bulundurulur.
İşçi ihtiyaçlarının karşılanmasında ve kuruluşlar arasındaki işçi
naklinde, İş ve İşçi Bulma Kurumu teşkilatından yararlanılır.
Gerekli görülen hallerde çalışılan işyerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında günlük iş saatleri, işlerin niteliğine ve ihtiyaç derecesine
göre artırılabilir. Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakkında Kanun, Öğle Dinlenmesi Kanunu, hükümleri kısmen veya
tamamen uygulanmayabilir.
Çalışma yükümlülüğünün uygulanmasında kuruluşların görev
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ve hizmetlerinin aksatılmaması ve yükümlülerin mesleki faaliyetleri
gözönünde bulundurulur.
Alınacak tedbirler:
Madde 9 - Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilanında, olağanüstü hal ilanını gerektiren hususlar gözönünde bulundurularak aşağıda yazılı tedbirler alınabilir:
a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim
yerlerine girişi ve buralardan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini
boşaltmak veya başka yerlere nakletmek,
b) Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında
öğrenime ara vermek ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak
kapatmak,
c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek,
bar, dansing, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair
oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama
tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin
etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü
halin icaplarına göre kullanmak,
d) Bölgede olağanüstü hal hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli
personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldırmak,
e) Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden
yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara elkoymak,
f) Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve
mahsullerini imha etmek,
g) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarını kontrol
etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak,
h) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek,
i) Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli gıda madde ve eşyalarla her türlü yakıtın, sağlığın korunmasında,
tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin,
inşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılan eşya ve maddelerin, kamu
için gerekli diğer mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin imali,
satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti konularında gerekli tedbirleri
almak, bu yerlere gerektiğinde elkoymak, kontrol etmek ve bu malları
satıştan kaçınan, saklayan, kaçıran, fazla fiyatla satan, imalatını durduran veya yavaşlatanlar hakkında fiilin işleniş şekli veya niteliği de
nazara alınarak işyeri bulunduğu mahal için hayati önem taşımadığı
takdirde işyerini kapatmak,
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j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak.
İKİNCİ BÖLÜM
Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak
Tedbirler
Ağır ekonomik bunalım hallerinde yükümlülükler ve alınacak tedbirler:
Madde 10 - Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı
durumunda, ekonominin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacı ile
mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici; vergi, para, kredi,
kira, ücret ve fiyat politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her
türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzimi ve takibi konularında
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir.
Cumhurbaşkanı, kendisine verilen yetkiler doğrultusunda alınacak kararların yürütülmesini aşağıdaki fıkra uyarınca oluşturulacak
Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kuruluna veya ilgili
bakanlıklara bırakabilir.
(Mülga)
Kurul belirli kararların yerine getirilmesi için bölge veya il valilerini görevlendirebileceği gibi, gerektiğinde diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına da görev verebilir.
Cumhurbaşkanının aldığı kararlar ile Ekonomik İşler Olağanüstü
Hal Koordinasyon Kurulunun kararlarının uygulanmasına ilişkin belirlemeleri Resmi Gazete ile ilan edilir ve ilgilere tebliğ olunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler
Tedbirler:
Madde 11 - Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve
kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek
amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki
tedbirler de alınabilir:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç
eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,
d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten
girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,
e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin
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basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların
bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak;
basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,
(Mülga)
f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle
yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya
yasaklamak,
g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri
aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,
h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek,
gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,
i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya
naklini yasaklamak,
j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar
veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne
bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya
yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya
toplatmak,
k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına
çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,
(Mülga)
l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek,
kayıtlamak veya yasaklamak,
m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek,
izne bağladığı her türlü taplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak
veya gerekiyorsa dağıtmak,
n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,
sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle
hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi
aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,
o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve
üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,
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ö) (Mülga)
p) Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağanüstü halin ilanına
veya devamına sebep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve
mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
arasında varılacak mutabakat çerçevesinde, valinin talebi üzerine ilgili
komutan, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin
müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri
unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekat planlayıp icra etmek.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Organlar ve Uygulama
BİRİNCİ BÖLÜM
Organlar
Koordinasyon:
Madde 12 - Olağanüstü hal ilanında koordinasyon, Cumhurbaşkanlığınca veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı
yardımcısı ya da bakanlıkça sağlanır.
Bunun için, olağanüstü hal ilanına sebep olan konu ile ilgili bulunan bakanlıklar temsilcilerinden meydana gelen Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulur. Ayrıca, bu Kurula iştirak eden bakanlıkların,
merkez kuruluşları içinde aynı amaçla bir ünite görevlendirilebileceği
gibi, özel bir ünite de teşkil olunabilir.
Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun kuruluş ve çalışma esasları, çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanında 10 uncu
madde hükümleri saklıdır.
Olağanüstü hal kurulu ve büroları:
Madde 13 - Bölge valiliği teşkilat ve birimlerinin görevleri saklı
kalmak üzere, olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde; olağanüstü hal
ilanını gerektiren olayları ve tedbirlerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili önerilerde bulunmak üzere bölge valisinin
başkanlığında, görevlendireceği il valileri ile diğer kamu kuruluşları yöneticilerinin, garnizon komutanı veya görevlendireceği bir temsilcinin
üye olarak katılacağı bölge olağanüstü hal kurulu kurulur.
Bölge valisinin gerek görmesi veya olağanüstü halin bir ilde ilanı
halinde, il merkezlerinde ve ilçelerde birer olağanüstü hal bürosu oluşturulur. İl bürolarına il valisi veya görevlendireceği vali muavini, ilçe
bürolarına kaymakamlar başkanlık eder.
Adli ve idari yargı ile askeri teşkilatta çalışan personel hariç olmak
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üzere, başkanlarının uygun göreceği kamu görevlileri, olağanüstü hal
süresince, bu kurul ve bürolarda kendi kadroları ile çalıştırılabilir.
Olağanüstü hal kurul ve bürolarının kuruluş, toplanma, karar alma,
çalışma usul ve esasları yönetmelikte belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Olağanüstü Halin Uygulanması
Olağanüstü halin uygulanması:
Madde 14 - Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki:
a) Olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa il valisine,
b) Bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmesi halinde
bölge valisine,
c) Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya
bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Cumhurbaşkanlığınca sağlanmak suretiyle bölge valilerine,
Aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür.
Bölge valileri; kendilerine ait görev ve yetkilerin bir kısmını veya
tamamını, illerinde olağanüstü hal ilan edilen il valilerine devredebilirler.
Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi:
Madde 15 - Genel kapsamlı yükümlülükler için her çeşit yayın araçlarıyla ilanen, gerektiğinde belirli yükümlülükler için ilgililere yazılı
olarak ve acil hallerde daha sonra yazı ile teyid edilmek üzere sözlü
olarak duyuru yapılır.
Bu duyuru üzerine yükümlüler, yükümlülük konusu para, taşınır
ve taşınmaz mallarını verilen süre içinde ve istenilen şekilde görevlilere
teslim etmek, çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmuşlarsa belirtilen gün
ve saatte işbaşında hazır bulunmak zorundadırlar.
Yükümlülüğün karşılığının tespiti ve ödenmesi:
Madde 16 - Teslim alınan veya kullanılan mallarla yaptırılan çalışmalara karşılık ilgililere birer belge verilir.
Mal ve çalışma yükümlülerinin bu belgelerle ilgili makamlara başvurmaları üzerine alınan malların veya yaptırılan çalışmaların bedeli,
kirası, ücreti veya tazminatı mahalli rayice veya satış fiyatına göre olağanüstü hal kurulu veya bürolarınca tespit ve takdir olunarak, usulü
dairesinde ödenir.
Ödemelerin gecikme ile yapılması veya takside bağlanması hallerinde, bu alacaklar, kanuni faizleri ile birlikte ödenir.
Takdir olunacak bedel, kira, ücret veya tazminata karşı ilgililer,
genel hükümlere göre adli yargıya başvurabilirler.
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Geçici süre için alınacak mallar:
Madde 17 - Geçici süre için alınan taşıt araçları ve diğer mallar,
yükümlülük sona erdiğinde ilgililere geri verilir.
16 ncı madde ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar
yönetmelikte gösterilir.
Kamu kuruluşlarına ait malların iadesi:
Madde 18 - Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi devlet
teşekkülleri ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselere ve mahalli
idarelere ait kuruluşların geçici olarak kullanılan taşınır ve taşınmaz
malları ile tüketilmeyen maddeleri geri verilir. Bunlar için herhangi bir
bedel, ücret kira veya tazminat ödenmez.
İstisnalar:
Madde 19 - Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (d) ve (e) bentleri
ile 11 inci maddesinin (c) bendi adli ve askeri kurumlar ile hakim, savcı
ve askeri personel hakkında uygulanmaz.
Yükümlülüklerin konulmasında ve tedbirlerin alınmasında milletlerarası hukukun diplomatik temsilciliklere ve mensuplarına tanıdığı
ayrıcalıklar ile yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümler saklıdır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yardım İstemi
Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi:
Madde 20 - Bölgelerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri,
kendi mülki idare bölümlerindeki "Acil Kurtarma ve Yardım Örgütlerinin" ihtiyacı karşılamayacağının anlaşılması üzerine, çevredeki bölge
valiliklerine başvururlar.
Bölge valileri, ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşmaları veya yakın
bölge valiliklerinin göndereceği yardım gelinceye kadar, bölgedeki en
büyük askeri komutanlıktan yardım isteyebilir.
Bölge valisinin yukarıda açıklanan istekleri, ilgilerce derhal yerine
getirilir.
Kuvvet istemi:
Madde 21 - Bölgelerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri;
bölgelerinde çıkabilecek toplumsal olaylarla meydana gelen olayları,
emrindeki kuvvetler ve bu iş için tahsis edilen kolluk kuvvetleriyle
önlemeye ve bastırmaya çalışırlar.
Ancak, olayları bu şekilde önleyemedikleri veya önlenmesini mümkün görmedikleri veya aldıkları tedbirleri bu kuvvetlerle uygulayamadıkları veya uygulanmasını mümkün görmedikleri takdirde, çevredeki
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bölge valiliklerine müracaatla, o bölgenin kolluk kuvvetleri ve bu iş
için tahsis edilen kuvvetlerden yararlanmak için yardım isterler. Bu
halde durum; ayrıca İçişleri Bakanlığına bildirilir.
Bütün bu önlemlerin de yeterli görülmemesi veya ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşılması halinde bölge valisi, bölgedeki en büyük
askeri komutanlıktan yardım isteyebilir.
Bölge valisinin yukarıda açıklanan istekleri, ilgililerce geciktirilmeksizin yerine getirilir.
Bölge valisinin askeri birliklerden yardım istemesi halinde, aşağıdaki hükümlere göre hareket edilir.
a) Acil durumlarda bu istek, sonradan yazılı şekle dönüştürülmek
kaydıyla sözlü olarak yapılabilir.
b) Çapı askeri komutanlık tarafından tayin edilen ve muhtemel
olaylar için istenen askeri kuvvet, ilgili il valisinin degörüşleri alınarak,
olaylara hızla el koymaya uygun yerde hazır bulundurulur.
Ani ve olağanüstü olaylar için istenen askeri kuvvet ise, derhal
bölge valisi tarafından verilen görevleri kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri
İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel
güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak yerine getirir.
c) Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri kuvvet arasındaki
işbirliği ve koordinasyon, emir ve komutaya ilişkin esaslar, bölge valisi
ile bölgedeki en üst askeri komutan tarafından tespit edilir. Ancak,
güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri birliğin belirli görevleri
beraber yapmaları halinde komuta, sevk ve idare, görev verilen askeri
birliğin komutanı veya askeri birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstlenilir.
d) Askeri kuvvet kullanılan durumların gerektirdiği harcamalar
İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, ödeme emri beklenmeksizin yapılır.
İl valilerinin yardım ve kuvvet istemi:
Madde 22 - a) İllerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen il valileri, bu
konularda mevcut kanunların kendilerine verdiği yetkileri kullanarak
yardım isteminde bulunurlar.
b) İllerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince
olağanüstü hal ilan edilen il valileri çıkabilecek toplumsal olaylarla
meydana gelen olayları, emrindeki kolluk kuvvetleri ile önlemeye
ve bastırmaya çalışırlar. Olayları önleyemedikleri veya önlenmesini
mümkün görmedikleri veya aldıkları tedbirleri bu kuvvetlerle uygulayamadıkları veya uygulanmasını mümkün görmedikleri takdirde,
bağlı oldukları bölge valisine başvururlar. Yardım üzerine gönderilen
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kolluk kuvvetleri il valisinin emrine girer.
İl valisi, ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşması halinde veya bölge
valisinin göndereceği güçler gelinceye kadar görev yapmak üzere en
yakın askeri komutanlıktan yardım gönderilmesini isteyebilir. İl valisi
ayrıca bu durumu bölge valisi ve İçişleri Bakanlığına bildirir.
İl valisinin yukarıda açıklanan istekleri, ilgililerce gecikmeksizin
yerine getirilir.
İl valisinin askeri birliklerden yardım istemesi halinde 21 inci
madde hükümleri uygulanır. Bu halde, bölge valisine ait görev ve
yetkiler, il valilerince yerine getirilir.
Silah kullanma yetkisi:
Madde 23 - Olağanüstü hal ilanından sonra kolluk kuvvetleri ile
kendilerine görev verilen özel kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler
mensupları, görevlerini yerine getirirken kanunlarda silah kullanmayı
icap ettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde, silah
kullanma yetkisini haizdirler.
Olağanüstü halin, bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince ilan edilmesi halinde, silah kullanma yetkisini sahip bulunan
güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla
mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa
durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensupları
doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler.
Silah kullanan bütün personel hakkında 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 nci maddesinin V ve VI ncı fıkraları
hükümleri ile 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi
Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Ayrıca
haklarındaki soruşturma işlemi tutuksuz yapılır.
Yukarıda belirtilen görevlilerin Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini korumak için silah kullanmalarına ilişkin olarak bölge valisi
ve il valisinin bu maddeye göre verdiği emirler, uygun araçlarla ilan
edilir.
BEŞİNCİ KISIM
Yargı Görevi, Usul ve Ceza Hükümleri
Olağanüstü halde yargı görevi ve usul:
Madde 24 - Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde, devlet güvenlik
mahkemeleri ile askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar dışındaki davalara adli yargıda bakılır.
Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma, yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, 3005 sayılı
Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre yapılır.
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Ceza hükümleri:
Madde 25 - a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen yerlerde;
1.Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket
edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler
veya kimliklerine dair kasten gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi
vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aya
kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
2. Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde
asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan veya nakledenler, fiilleri
başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve
beşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise
hapis cezası bir yıldan ve ağır para cezası otuzbin liradan aşağı olamaz.
Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla işlenirse fail ve mesulleri
hakkında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.
b) Olağanüstü hal bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi gereğince ilan edilmesi hallerinde bu yerlerde;
1. Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket
edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler
veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya
bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca
bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
2. Bu maddenin (a) fıkrasının (2) nci bendine aykırı hareket edenler
hakkında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.
Gözaltında bulundurma süresinin uzatılması:
Madde 26 - (Mülga)
ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Mahalli idarelere ait yetkiler:
Madde 27 - Bölge valisi, olağanüstü halin gerektirdiği durumlarda
mahalli idarelerin organlarınca alınacak kararlar ile tesis edilecek tasarrufların tamamının veya belli konulara ilişkin olanlarının; il merkezinde kendisinin, görevlendirilmesi halinde il valisinin ve ilçelerde
kaymakamların onayı ile yürürlük kazanmasını kararlaştırabilir.
Olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, bu yolda karar alma yetkisi
il valisine aittir.
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Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm halleri:
Madde 28 - Bu Kanun gereğince görevlendirilenler ile çalışma yükümlülüğüne tabi tutulanlar bu görevlerinden dolayı veya görevleri
sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle veya bu yüzden maruz
kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle
gelmeleri halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın
esas ve yöntemleri, 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanır ve
ödenir.
Fazla çalışma ücreti:
Madde 29 - Olağanüstü hal ilanından sonra, bu işlerde görevlendirilen kamu hizmetlerine, görev alanların kadro derecelerine bakılmaksızın ve saat tahdidi gözetilmeden, olayın özelliği ile görevin mahiyeti
nazara alınarak, normal çalışma saatini geçen her saat için, Cumhurbaşkanınca belirlenecek esas ve miktarda fazla çalışma ücreti Cumhurbaşkanı kararı ile ödenebilir. Bu ödemeler, damga vergisihariç, herhangi
bir vergiye tabi değildir.
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklıdır.
Ödenek:
Madde 30 - İlan edilen olağanüstü halin gerektirdiği harcamalarıkarşılamak üzere genel bütçe ödeneklerini % 5’e kadar artırmaya
Cumhurbaşkanı, bu ödenekleri ilgili genel bütçeye dahil idarelerle,
katma bütçeli daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve ödeneklerin ivedi olarak kullanımını sağlayacak
önlemleri almaya, Maliye Bakanı yetkilidir.
Kararların ilanı:
Madde 31 - Bu Kanuna göre alınan kararlardan yayınlanması zorunlu olanların veya yetkili mercilerce yayınlanması istenenlerin, Türkiye radyo ve televizyonu ile Resmi Gazete ve mahalli idarelere ait
basın ve yayın araçlarıyla ilanı ve halka duyurulması ücretsiz olarak
yapılır. Yetkili mercilerin yayın istekleri öncelikle ve geciktirilmeden
yerine getirilir.
Disiplin cezası uygulanması:
Madde 32 - Bölge valisi ve görevlendirilmeleri veya görevli olmaları halinde il valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere bölgelerinde çalışan ve Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren bütün
personele bu Kanun uyarınca verilen görevleri yapmamaları veya savsaklamaları veya alınan tedbirlere uymamaları halinde, tabi oldukları
disiplin mevzuatında bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın, durumun ağırlığını dikkate alarak uyarma,
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kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını doğrudan doğruya vermeye ve uygulamaya yetkilidirler.
Bölge ve il valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere birinci fıkra kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ile diğer görevliler
hakkında da yukarıda belirtilen eylemlerinden dolayı brüt aylık ücretlerinin 1/30 - 1/8 arasında belirleyeceği miktarda ücret kesme cezası
uygulayabilirler.
Yürütmenin durdurulması kararı verilemiyeceği:
Madde 33 - (Mülga)
Yönetmelik:
Madde 34 - Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konur.
Ek Madde 1 - (Mülga)
Ek Madde 2 - (Mülga)
Ek Madde 3 - (Mülga)
Ek Madde 4 - (Mülga)
Ek Madde 5 - (Mülga)
Ek Madde 6 - (Mülga)
Ek Madde 2 - (Mülga)
Ek Madde 3 - (Mülga)
Geçici Madde 1 - (2935 sayılı Kanunun kendi numarasız Geçici
maddesi olup teselsül için numalandırılmıştır.)
Bölge valiliği teşkilatı kurulup göreve başlayıncaya kadar, bu Kanunla bölge valilerine verilen görev ve yetkiler, il valilerince yerine
getirilir.
Yürürlük:
Madde 35 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 36 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TERÖR VE TERÖRLE
MÜCADELEDEN DOĞAN
ZARARLARIN
KARŞILANMASI HAKKINDA
KANUN
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmî Gazete:
Yayımlandığı Düstur:

: 5233
: 17/7/2004
: Tarih : 27/7/2004 Sayı :25535
: Tertip : 5 Cilt : 43

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ
(1) 2006-5442
(2) 2006-5562
(3) 2007-5666
(4) 2012-6353
(5) 2013-6462
(6) 2012/2013- 6495??

(7) 2015-6638
(8) 2016-6745
(9) 2017-KHK/684
(10) 2018-7074
(11) 2018-KHK/700

Terörden Doğan Zarar K.
KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye
bakınız).
Madde; Değiştiren Kanun
4; 1
5; 1, 9, 10
6; 1, 5
7; 5
9; 5, 11
12; 1, 5
13; 1, 7
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Ek Madde 1; 4, 6
Geçici Madde 3; 2, 11
Geçici Madde 4; 3, 11
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C.5
TERÖR VE TERÖRLE
MÜCADELEDEN DOĞAN
ZARARLARIN KARŞILANMASI
HAKKINDA KANUN
Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarara uğrayan
kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1
inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle
mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören
gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddî zararlarının sulhen
karşılanması hakkındaki esas ve usullere ilişkin hükümleri kapsar.
Aşağıda belirtilen zararlar bu Kanunun kapsamı dışındadır:
a) Devletçe arazi veya konut tahsisi suretiyle yahut başka bir şekilde karşılanan zararlar.
b) Bir mahkeme kararı gereğince veya 4353 sayılı Maliye Vekaleti
Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler
Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu ve
31 inci maddeleri gereğince karşılanan zararlar.
c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, İnsan Haklarını ve Ana
Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâl
edildiği gerekçesiyle Sözleşmenin 41 inci maddesine göre hükmedilen
veya Sözleşme hükümleri uyarınca dostane çözüm yoluyla uzlaşılan
tazminatın ödenmesi sonucunda karşılanan zararlar.
d) Terör dışındaki ekonomik ve sosyal sebeplerle uğranılan zararlar
ile güvenlik kaygıları dışında kendi istekleriyle bulundukları yerleri
terk edenlerin bu sebeple uğradıkları zararlar.
e) Kişilerin kendi kasıtları sonucunda oluşan zararlar.
f) 3713 sayılı Kanunun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamındaki suçlar ile terör olaylarında yardım ve yataklık suçlarından
mahkûm olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı zararlar.
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İkinci fıkranın (f) bendinde yazılı suçlardan dolayı ceza kovuşturması açılmış bulunanlar hakkında kovuşturma sonuçlanıncaya kadar
bu Kanuna göre işlem yapılmaz.
Tanımlar
Madde 3 - Bu Kanunda geçen;
a) Komisyon: Zarar tespit komisyonunu,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Bakan: İçişleri Bakanını,
İfade eder.
Zarar tespit komisyonları
Madde 4 - Zarar tespit komisyonları illerde; bu Kanun kapsamında
yapılacak başvurular üzerine on gün içinde kurulur.
Komisyon, bir başkan ve altı üyeden oluşur. Valinin görevlendireceği vali yardımcısı komisyonun başkanı; maliye, bayındırlık ve iskân,
tarım ve köyişleri, sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman ve o ilde
görev yapan kamu görevlilerinden vali tarafından belirlenecek birer
kişi ile baro yönetim kurulunca baroya kayıtlı olanlar arasından görevlendirilecek bir avukat komisyonun üyesidir. Komisyonun başkan ve
üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftasında yeniden belirlenir. Eski üyeler
yeniden görevlendirilebilirler. İş yoğunluğuna göre aynı ilde birden
fazla komisyon kurulabilir.
Komisyonun başkan ve üyelerine ayda altıdan fazla olmamak üzere
her toplantı için (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu
ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi
tutulmaz.
Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının
salt çoğunluğuyla alınır. Komisyonun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.
Komisyonun görevleri
Madde 5 - Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Zarar görenin veya mirasçılarının başvurusu hâlinde bu Kanun
kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit etmek.
b) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine
katkıları; zarar görenin değerlendirebileceği enkaz ve diğer yararlar;
sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenen tazminatlar, tedavi ve
cenaze giderlerinin (. . . ) (2) zarar miktarından mahsup edilmesi suretiyle belirlenen ve 9 uncu veya 10 uncu maddelere göre yapılan nakdî
veya aynî ödeme miktarını içeren sulhname tasarılarını hazırlamak. (2)
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c) Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya 12 nci maddenin
ikinci fıkrasına göre kabul edilmemiş sayılması hâllerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenleyerek bir örneğini ilgiliye tebliğ etmek.
d) Başvuranın, bu Kanun kapsamına giren bir zararının bulunmadığının tespit edilmesi hâlinde, buna ilişkin karar tutanağı düzenleyerek
bir örneğini ilgiliye tebliğ etmek.
Başvurunun süresi, şekli, incelenmesi ve sonuçlandırılması
Madde 6 - Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde,
her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde zararın
gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine
başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Bu Kanun kapsamındaki yaralanma
ve engelli hâle gelme durumlarında, yaralının hastaneye kabulünden
hastaneden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. (1)
İlgili valilik dışında diğer valilikler, kaymakamlıklar, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular ilgili valiliğe gönderilir.
Komisyon, zarar görenlerce yapılacak her başvuru ile ilgili çalışmalarını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hâllerde, bu süre vali tarafından üç ay daha uzatılabilir.
Komisyon, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru konusu
ile ilgili her türlü bilgi ve yardımı isteyebileceği gibi, kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanları bilirkişi olarak da görevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir veya bunlardan görüş
alabilir.
Komisyonun başkan ve üyeleri; kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile vekili, vasisi
ya da kayyımı oldukları kişilerin zararları ile ilgili komisyon toplantılarına katılamazlar.
Komisyonun sekreterlik hizmetleri il özel idarelerince yürütülür.
Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilen kamu görevlilerine her başvuru dosyası için (500), diğer kişilere her başvuru dosyası
için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere komisyon kararı ile ödeme
yapılır. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tâbi tutulmaz.
Zararların tespiti amacıyla memuriyet mahalli dışında keşfe katılan
komisyon üyeleri ile bilirkişilere 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre
harcırah ödenir. Komisyonun avukat üyesine ödenecek harcırahın tespitinde, 1 inci dereceden maaş alan Devlet memuruna ödenen harcırah
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miktarı esas alınır. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi
ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Komisyon üyeleri bilirkişi olarak görevlendirilemez.
Komisyonun giderleri Bakanlık ve/veya il özel idaresi bütçesinden
karşılanır.
Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihaî işlem sonucunun
ilgiliye tebliğine kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini
durdurur.
Karşılanacak zararlar
Madde 7 - Bu Kanun hükümlerine göre sulh yoluyla karşılanabilecek zararlar şunlardır:
a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara
verilen her türlü zararlar.
b) Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde uğranılan
zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri.
c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle
kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddî zararlar.
Zararın tespiti
Madde 8 - 7 nci maddede belirtilen zararlar, zarar görenin beyanı,
adlî, idarî ve askerî mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak
olayın oluş şekli ve zarar görenin aldığı tedbirlere göre, zarar görenin
varsa kusur veya ihmalinin de göz önünde bulundurulması suretiyle,
hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon
tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile belirlenir.
Taşınmaza ilişkin zarar tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen kıymet takdiri esasları kıyasen
uygulanır.
Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde yapılacak ödemeler
Madde 9 - Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde (7000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;
a) Yaralananlara altı katı tutarını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,
b) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü
derece olarak tespit edilenlere dört katından yirmidört katı tutarına
kadar,
c) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci
derece olarak tespit edilenlere yirmibeş katından kırksekiz katı tutarına
kadar,
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d) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci
derece olarak tespit edilenlere kırkdokuz katından yetmişiki katı tutarına kadar,
e) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında,
Nakdî ödeme yapılır.
Nakdî ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve
katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.
Birinci fıkranın (e) bendine göre belirlenen nakdî ödemenin mirasçılara intikalinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun mirasa ilişkin
hükümleri uygulanır.
Cumhurbaşkanı, nakdî ödemeye esas tutulan gösterge rakamını
yüzde otuza kadar artırmaya veya kanunî sınıra kadar indirmeye yetkilidir.
Bu Kanun kapsamındaki zararlardan dolayı, zarar gören kişilere
gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan ödemeler
sebebiyle Devlete rücu edilemez.
Nakdî ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve engellilik derecelerinin
tespitine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
Zararların karşılanma şekli
Madde 10 - 7 nci maddenin (a) ve (c) bentlerinde yazılı zararlar,
aynî veya nakdî olarak karşılanır. Ancak, bu zararların karşılanmasında
imkânlar ölçüsünde aynî ifaya öncelik verilir. Aynî ifa, bireysel veya
genel nitelikli projeler çerçevesinde yapılabilir.
Aynî ifa tarzı ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
Mahsup edilecek miktarlar
Madde 11 - 5 inci maddenin (b) bendine göre belirlenen miktarlar,
mahsup tarihindeki değerleri üzerinden 8 inci ve 9 uncu maddelere
göre hesaplanacak toplam gayrisafi ifa bedelinden düşülür.
Mahsup edilecek değerlerin hesaplanması ile ilgili esas ve usuller
yönetmelikle belirlenir.
Zararın karşılanmasına ilişkin sulhname
Madde 12 - Komisyon, doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı
ile yaptığı tespitten sonra 8 inci maddeye göre belirlenen zararı, 9 uncu
maddeye göre hesaplanan yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerindeki nakdî ödeme tutarını, 10 uncu maddeye göre ifa tarzını ve 11
inci maddeye göre mahsup edilecek miktarları dikkate alarak, uğranılan zararı sulh yoluyla karşılayacak safi miktarı belirler. Komisyonca,
bu esaslara göre hazırlanan sulhname tasarısının örneği davet yazısı
ile birlikte hak sahibine tebliğ edilir.
Davet yazısında hak sahibinin sulhname tasarısını imzalamak üzere
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otuz gün içinde gelmesi veya yetkili bir temsilcisini göndermesi gerektiği, aksi takdirde sulhname tasarısını kabul etmemiş sayılacağı
ve yargı yoluna başvurarak zararının tazmin edilmesini talep etme
hakkının saklı olduğu belirtilir.
Davet üzerine gelen hak sahibi veya yetkili temsilcisi sulhname
tasarısını kabul ettiği takdirde, bu tasarı kendisi veya yetkili temsilcisi
ve komisyon başkanı tarafından imzalanır.
Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya ikinci fıkraya göre
kabul edilmemiş sayılması hâllerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek bir örneği ilgiliye gönderilir.
Sulh yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklarda ilgililerin yargı yoluna
başvurma hakları saklıdır.
Zararın karşılanması
Madde 13 - Sulhnamede belirlenen zararlar, sulhnamenin imzalanmasından sonra valinin onayı üzerine ifa tarzına göre Bakanlık
bütçesine bu amaçla konulan ödenekten üç ay içerisinde karşılanır.
Bakanlık, ellibin Yeni Türk Lirasının üzerindeki aynî ifa veya nakdî
ödemelerin Bakan onayı ile yapılmasını kararlaştırabilir. Bu miktar,
her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında
artırılır.
Devlet, ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlulara rücu
eder. Bu Kanun kapsamındaki rücu istemine ilişkin zamanaşımı süreleri bir kat artırılarak uygulanır.
Denetim ve sorumluluk
Madde 14 - Komisyonlar, Bakanlık ve valilik tarafından denetlenir.
Bu Kanuna göre zarar tespit işlemlerinde görevlendirilen kişilere
karşı bu görevleri nedeniyle veya görevleri sırasında işlenen suçlar
hakkında Devlet memurlarına karşı işlenen suçlara; bu kişilerin bu
görevleri sırasında işledikleri suçlar hakkında ise Devlet memurlarının
işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır.
İstisna ve muaflıklar
Madde 15 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak yapılacak
başvurular, bildirimler, düzenlenecek belgeler, resmî mercilerce ve noterlerce yapılacak işlemler ile bu Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere yapılacak bağış ve yardımlar, her türlü vergi,
resim ve harçtan muaftır.
Bu Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere
yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergileri matrahından
indirilebilecek miktarları ilgili mevzuata göre belirlenir.
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Tebligat
Madde 16 - Bu Kanun gereğince yapılacak tebligatlar hakkında
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, tebligatın
memur vasıtası ile yapılması esastır.
Yönetmelik
Madde 17 - Komisyonun çalışma esas ve usulleri, komisyona başvurularda takip edilecek usuller, cana, vücut bütünlüğüne ve mala
yönelik zararların tespiti, uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak
safi miktarların belirlenmesi, nakdî ödemenin şekli, tutarı ve çalışma
gücü kaybı oranlarının tespitine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar,
Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 1 - (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarın, çalışma gücü kaybı;
a) Yüzde kırktan daha aşağı olanlar hariç olmak kaydıyla, 9 uncu
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı tutarında,
b) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni tutarında,
c) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı tutarında,
ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenlerin
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine
ise tamamı üzerinden yapılacak paylaştırma tutarında,
aylık bağlanır.
Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yıl sonunda
faturası karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir.
Ancak, ölenlerin anne ve babasına aylık bağlanmasında, 5510 sayılı
Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen
her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin
net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan
gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış
olması şartları aranmaz. Çalışma gücü kayıpları nedeniyle bu maddeye
göre aylık bağlanmasına hak kazanmakla birlikte aylık bağlanmamış
olanlardan veya bu maddeye göre aylık almakta iken vefat edenlerin
önceden tespit edilmiş malullük oranlarına göre hak kazanabilecekleri
ya da almakta oldukları aylıklar, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi
uyarınca belirlenecek hak sahiplerine birinci fıkranın (ç) bendine göre
intikal ettirilir.
Bu madde kapsamına girenlerin ilgili valiliğe müracaatı üzerine
valilik tarafından tanzim edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler
Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
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Terör örgütleri tarafından öldürülen veya yaralanan ya da güvenlik
kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen veya yaralanan terör örgütü
mensupları ile bunların birinci fıkraya göre belirlenecek yakınlarına
ve terör suçlarından dolayı hüküm giyenlere, bu madde kapsamında
aylık bağlanmaz. Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendindeki suçlar sebebiyle herhangi bir hüküm giymeden önce bu
madde hükümlerine göre aylık bağlanmış olanların aylıkları hükmün
kesinleştiği tarihten itibaren kesilir. Haksız ödenen tutarlar ilgililerden
tahsil olunur.
Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde ilgili valilik ve kaymakamlıklara başvurmaları hâlinde,
19.7.1987 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü
maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında
terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar
gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddî zararları
hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.
Bu maddeye göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren
iki yıl içinde sonuçlandırılır.
Geçici Madde 2 - 19.7.1987 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, görevleri başında iken terörden veya terörle mücadele
sırasında zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından, ilgili
mevzuat uyarınca tazminat almış olup, ancak aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri bu Kanundan farklı olanlardan, bu Kanunun yayımı
tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili valilik veya kaymakamlıklara
başvuranlara, yapılacak hesaplamada aldıkları tazminat ile bu Kanuna
göre almaları gereken tazminat arasında fark bulunması halinde, eksik
olan tutar yasal faiziyle birlikte ödenir. Ödenen tazminat tutarı fazla
ise iade talep edilmez.
Bu maddeye göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren
en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır.
Geçici Madde 3 - Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi ve bu Kanuna 28/12/2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunla eklenen geçici 1 inci
madde gereğince yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi, maddelerde öngörülen sonuçlandırılma süresinin bitiminden itibaren bir
yıl uzatılmıştır. Bu sürenin de bitmesi ve başvuruların sonuçlandırılamamış olması halinde, Cumhurbaşkanı bu süreyi her defasında bir yılı
aşmamak üzere uzatabilir.
Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde ilgili valilik ve kaymakamlıklara başvurmaları halinde,
19/7/1987 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işle-
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nen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü
maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören
gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddî zararları hakkında
da bu Kanun hükümleri uygulanır.
Bu maddeye göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren
iki yıl içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin de bitmesi ve başvuruların
sonuçlandırılamamış olması halinde, Cumhurbaşkanı bu süreyi her
defasında bir yılı aşmamak üzere uzatabilir.
Geçici Madde 5 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
meydana gelen terör olayları sebebiyle malul olanların kendilerinin,
hayatını kaybedenlerin ise hak sahibi yakınlarının müracaatları halinde; ek 1 inci maddede belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla aynı
maddede belirtilen usul ve esaslar ile aylık miktarları üzerinden ve bu
maddenin yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren 5510 sayılı
Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre aylığa hak kazanırlar. Ancak
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için herhangi
bir ödeme yapılmaz.
Geçici Madde 6 - 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ilan edilen riskli alanlar ile Bakanlar Kurulunun 22/10/2012 tarihli ve 2012/3900 sayılı ve 16/2/2016
tarihli ve 2016/8538 sayılı kararları ile ilan edilen riskli alanlarda ve bu
alanların dönüştürülmesi için kullanılacak rezerv yapı alanlarında 6306
sayılı Kanun ile birlikte bu Kanunun 6306 sayılı Kanuna aykırı olmayan
hükümlerine ve aşağıdaki hükümlere göre uygulama yapılabilir.
Bu alanlarda; imar planı, imar uygulaması, alt ve üst yapı projeleri,
ruhsat ve yapım da dâhil olmak üzere bütün iş ve işlemler Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılır, yaptırılır ve onaylanır. Bu
alanlarda her tür ve ölçekteki meri imar planı, plan notları ve plan
açıklama raporunda ilgili idarelere verilmiş görüş bildirme de dâhil
her türlü görev ve yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçer.
7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca taşınmazlara
verilen zararların ayni olarak karşılanması esastır. Bu alanlarda yapılacak yapılardaki kat irtifakı veya kat mülkiyeti; hak sahiplerine, mülkiyet haklarına ve/veya oluşan zararlara karşılık, bağımsız bölümlerin
devri yapılıncaya kadar Hazine adına kurulur. Ayrıca inşaat ruhsatı
Hazine adına düzenlenir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda tüm
tapu ve kadastro işlemleri ile yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve
ruhsat gibi iş ve işlemler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılır veya yaptırılır.
Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi hâlinde ilk uygulama-
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daki düzenleme ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme
ortaklık payı kesintisi yapılabilir.
Riskli alan ve bu alanların dönüştürülmesi için kullanılacak rezerv
yapı alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan imar
planları ve parselasyon planları ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğünde on beş gün süreyle ilan edilir. Bu planlara itiraz, ilan süresi
içinde ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğüne yapılır ve itirazlar Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca beş gün içerisinde değerlendirilir. İtirazların
reddedilmesi hâlinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması hâlinde planlar
askı süresinin sonunda kesinleşir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan uygulamaya karşı, işlemin
ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren; imar ve parselasyon planlarına
karşı ilan tarihinin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde dava
açılabilir. Mahkemece, idarenin savunmasının alınmasından sonra otuz
gün içinde karar verilir, bu karara karşı on beş gün içinde temyiz yoluna
gidilebilir.
Bu madde uyarınca uygulama yapılan rezerv yapı alanlarında
gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza
ve yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu hükümlerinden istisnadır. Bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.
Yürürlük
Madde 18 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/7/2004 TARİHLİ VE 5233 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN
HÜKÜMLER
(1) 28/12/2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun hükümleri:
Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl
içinde ilgili valilik ve kaymakamlıklara başvurmaları halinde, 19/7/1987
tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri
kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek
kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddî zararları hakkında da bu
Kanun hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 2 - 19/7/1987 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar, görevleri başında iken terörden veya terörle mücadele sırasında zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından,
ilgili mevzuat uyarınca tazminat almış olup, ancak aldıkları tazminatın
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hesaplanma kriteri bu Kanundan farklı olanlardan, bu Kanunun yayımı
tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili valilik veya kaymakamlıklara
başvuranlara, yapılacak hesaplamada aldıkları tazminat ile bu Kanuna
göre almaları gereken tazminat arasında fark bulunması halinde, eksik
olan tutar yasal faiziyle birlikte ödenir. Ödenen tazminat tutarı fazla
ise iade talep edilmez.
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TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ
VE TOPLUMSAL
BÜTÜNLEŞMENİN
GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR
KANUN
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmî Gazete:
Yayımlandığı Düstur:

: 6551
: 10/7/2014
: Tarih : 16/7/2014 Sayı : 29062
: Tertip : 5 Cilt : 54

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ
(1) 2018- KHK 700
KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye
bakınız).
Madde; Değiştiren Kanun

3; 1
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C.6
TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE
TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN
GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR
KANUN
Amaç ve kapsam
Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Uygulama, izleme ve koordinasyon
Madde 2 - (1) Hükümet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları yürütür.
a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür,
insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla
bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler.
b) Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi,
kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar
yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum
veya kuruluşları görevlendirir.
c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır.
ç) Bu Kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere
ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlar.
d) Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.
e) Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar.
Yetki ve sekretarya
Madde 3 - (1) Cumhurbaşkanı, çözüm sürecine ilişkin gerekli kararları almaya yetkilidir.(1)
(2) Çözüm süreci kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu
ve sekretarya hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülür.
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Kararlar ve yerine getirilmesi
Madde 4 - (1) Bu Kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir.
(2) Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz.
Yürürlük
Madde 5 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP
MADDELERİN
KAÇAKÇILIĞINA KARŞI
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SÖZLEŞMESİNİN 17 NCİ
MADDESİNİN UYGULANMA
ESASLARINA DAİR
YÖNETMELİK
Yayımlandığı Resmi Gazete

: 01/07/2017 Sayı :30111

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uyuşturucu ve Psikotrop
Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17
nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla
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Mücadele Anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili olarak anlaşma kapsamı
dâhilindeki bir suçun tespit edilmesi durumunda yapılacak müdahale
işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 23/2/2011 tarihli ve 6164 sayılı
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz
Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna, 22/11/1995 tarihli ve 4136
sayılı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanuna ve 16/7/2012 tarihli ve 2012/3403 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile yürürlüğe konulan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele
Anlaşmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Anlaşma: Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasını,
b) Gemi: Bir tekne veya hoverkraftlar ve su altına dalabilen araçlar
da dâhil olmak üzere yüzebilen her türlü aracı,
c) İlgili kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Adalet Bakanlığının iş birliğine ve eşgüdümüne ihtiyaç duyabileceği kamu kurum ve
kuruluşlarını,
ç) Kanun: 6164 sayılı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu,
d) Kapsam dâhilinde olan suç: Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesinin 3
üncü maddesinin birinci paragrafında tanımlanan türde uyuşturucu
ve psikotrop madde kaçakçılığı suçunu,
e) Milliyetsiz gemi: Uluslararası hukuk çerçevesinde milliyetsiz
olarak kabul edilen gemiyi,
f) Müdahil devlet: Anlaşmaya taraf bir devletin bayrağını veya
kaydını gösteren emareleri taşıyan bir gemiye ilişkin olarak bu Yönetmelik çerçevesinde işlem gerçekleştirmek için söz konusu diğer taraf
devletten izin talebinde bulunmuş veya bulunmayı öngören bir taraf
devleti,
g) Öncelikli yargılama yetkisi: Kapsam dâhilindeki bir suç konu-
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sunda bir başka devlet ile aynı anda yargılama yetkisine sahip bir
bayrak devletinin söz konusu suça ilişkin olarak diğer devletin yargılama yetkisini dışlayacak şekilde kendi yargılama yetkisini öncelikli
olarak kullanmasını,
ğ) Yetkili makam: İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığını
ve Adalet Bakanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İzin İşlemleri, İşlemin İcrası, Tayin Edilen Yetkili Makamlar
Arasındaki İletişim ve Yardımlaşma
Genel ilkeler
MADDE 5 - (1) Anlaşmanın hiçbir hükmü, ulusal hukukta uygulanan bir suçtan iki kere yargılama olmaz ilkesine halel getirecek şekilde
yorumlanamaz.
(2) Anlaşmanın hiçbir hükmü uyarınca, savaş gemilerinin ve ticari
amaçlar dışında kullanılan diğer devlet gemilerinin bağışıklıklarına
halel getirilemez.
Müdahil devletin izin talebine ilişkin yapılacak işlemler
MADDE 6 - (1) Türkiye Cumhuriyeti bayrağını taşıyan, kaydını
gösteren ya da milliyetini işaret eden herhangi bir başka emareye sahip geminin kapsam dâhilinde olan suçun işlenmesine iştirak etmesi
veya bu amaçla kullanılmasından makul sebeplerle şüphe duyulması
halinde, söz konusu müdahil devlet gemiyi herhangi bir tarafın karasularının dışında durdurarak gemiye çıkmak için Türkiye Cumhuriyetinden izin talebinde bulunur.
(2) Taraflar arasında kapsam dâhilinde işlenen suçlarla ilgili olarak
bilgi değişimi sağlamak amacıyla kurulan iletişim kanalı üzerinden
gelen izin talebine ilişkin yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan bir izin talebini aldığını
vakit geçirmeksizin teyit edip, kararını mümkün olan en kısa sürede
ve imkânlar ölçüsünde talebin alınmasını takip eden dört saat içinde
iletir.
b) Yapılan talep doğrultusunda gerekli izin verildikten sonra müdahil devletin aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebileceği göz önünde
bulundurulur:
1) Gemiyi durdurmak ve gemiye çıkmak.
2) Gemiyi ve gemide bulunan şahısları etkin bir biçimde kontrol
altına almak.
3) Kapsam dâhilinde olan bir suçun işlenip işlenmediğinin tespit
edilmesi ve buna ilişkin delillerin güvenliğinin sağlanması.
4) Gemiyi ve gemi üzerinde bulunan herhangi bir şahsı müda-
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hil devlet ülkesine götürmek ve gemiyi ilave soruşturma için burada
alıkoymak.
5) Yük de dâhil olmak üzere gemiyi ve üzerindeki herkesi ve her
şeyi aramak.
6) Tüm konteynerleri açmak veya açılmasını talep etmek ve gemi
üzerindeki her şeyden numune alarak tahlil etmek.
7) Gemide bulunan herhangi bir şahıstan kendisine veya gemi
üzerindeki herhangi bir şeye ilişkin bilgi vermesini talep etmek.
8) Gemiye, gemide bulunan şahıslara ya da malzemelere ilişkin
belge, kitap veya kayıtların ibraz edilmesini talep etmek ve yetkili
makamların ibrazını isteme hakkına sahip olduğu herhangi bir şeyin
fotoğraf veya kopyalarını almak.
9) Gemide ortaya çıkarılan herhangi bir delile veya malzemeye el
koymak, bunların emniyetini sağlamak ve koruma altına almak.
(3) Türkiye Cumhuriyetinin izni olmaksızın Anlaşmaya istinaden
açık denizde gemiye müdahale edilemez.
Türkiye’nin müdahil devlet olarak izin talebine ilişkin yapılacak
işlemler
MADDE 7 - (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı; taraf devletin bayrağını taşıyan, kaydını gösteren ya da milliyetini işaret eden herhangi bir
başka emareye sahip geminin herhangi bir tarafın karasuları dışında
kapsam dâhilinde olan suçu işlemesi veya bu amaçla kullanıldığından
makul sebeplerle şüphe duyması halinde;
a) Gemiyi durdurmak ve gemiye çıkmak,
b) Gemiyi ve gemide bulunan şahısları etkin bir biçimde kontrol
altına almak,
c) Kapsam dâhilinde olan bir suçun işlenip işlenmediğini tespit
etmek ve buna ilişkin delillerin güvenliğini sağlamak,
ç) Gemiyi ve gemi üzerinde bulunan herhangi bir şahsı gözetim
altına almak ve gemiyi ilave soruşturma için alıkoymak,
d) Yük de dâhil olmak üzere gemiyi ve üzerindeki herkesi ve her
şeyi aramak,
e) Tüm konteynerleri açmak veya açılmasını talep etmek ve uygun
olarak gemi üzerindeki her şeyden numune alarak tahlil etmek veya
akredite laboratuvarlarında tahlil ettirmek,
f) Gemide bulunan herhangi bir şahıstan kendisine veya gemi üzerindeki herhangi bir şeye ilişkin bilgi vermesini talep etmek,
g) Gemiye, gemide bulunan şahıslara ya da malzemelere ilişkin
belge, kitap veya kayıtların ibraz edilmesini talep etmek ve yetkili
makamların ibrazını isteme hakkına sahip olduğu herhangi bir şeyin
fotoğraf veya kopyalarını almak,
ğ) Gemide ortaya çıkarılan herhangi bir delile veya malzemeye el
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koymak, bunların emniyetini sağlamak ve koruma altına almak,
için bayrak devletinden izin talebinde bulunur. Türkiye Cumhuriyeti adına bu talep, Sahil Güvenlik Komutanlığınca ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkiler çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) Bayrak devletinin izni olmaksızın Anlaşmaya istinaden açık
denizde gemiye müdahale edilemez.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler; sadece Türkiye Cumhuriyeti devletine ait Sahil Güvenlik gemileri, savaş gemileri,
askeri uçaklar veya devlet hizmetinde olduklarının ve bu amaçla yetkilendirildiklerinin işaretlerini açık ve tespit edilebilir bir biçimde taşıyan
diğer gemi ve uçaklarca yerine getirilir.
(4) Gemi, kapsam dâhilinde olan suçlara dair soruşturmanın tamamlanması için mutlak surette gerekli olan süreden daha fazla alıkonulamaz. Kapsam dâhilinde olan herhangi bir suçla ilgisi bulunduğundan şüphelenilmeyen şahıslar ile kanıt olarak ihtiyaç duyulmayan
malzemeler serbest bırakılır.
(5) Anlaşma uyarınca üzerine çıkılan bir geminin kaptanı, gemiye
çıkıldığını bildirmek amacıyla bayrak devleti makamları ile gemi sahipleri veya işletmecileriyle temas kurma hakkına sahip olur. Ancak
Türkiye Cumhuriyeti devletine ait Sahil Güvenlik gemileri, savaş gemileri, askeri uçaklar veya devlet hizmetinde olduklarının ve bu amaçla
yetkilendirildiklerinin işaretlerini açık ve tespit edilebilir bir biçimde
taşıyan diğer gemi ve uçaklar, böyle bir temasın, kapsam dâhilinde olan
bir suça ilişkin soruşturmaları engelleyeceğine makul sebeplerle kanaat
getirirlerse, gemi sahipleri veya işletmecileriyle temas engellenebilir
veya geciktirebilir.
(6) Gemiye veya gemi üzerinde ateşli silah kullanımına karşı, gemi
üzerindeki herhangi bir şahsın ölümü veya yaralanması, şahısların
tutuklanması veya geminin alıkonulması veya her iki işlemin birden
yapılması durumunda bu tedbirler vakit geçirilmeksizin mümkün olan
en kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bayrak devletine
bildirilir.
(7) Türkiye Cumhuriyeti devletine ait Sahil Güvenlik gemileri, savaş gemileri, askeri uçaklar veya devlet hizmetinde olduklarının ve
bu amaçla yetkilendirildiklerinin işaretlerini açık ve tespit edilebilir
bir biçimde taşıyan diğer gemiler ve uçaklarında görev alan bir kamu
görevlisi, görevin ifası sırasında gerçekleştirilen herhangi bir işlemden dolayı bu işleminin bir suça sebebiyet vermesi durumunda söz
konusu suçu oluşturan unsurların müdahil devletin yetki alanı içinde
işlenmiş olduğu değerlendirilerek Türk makamlarınca kovuşturmaya
uğrayacaktır.
(8) Bayrak devletinde açılan herhangi bir kovuşturmada gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Sahil Güvenlik Komutanlığının bir
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görevlisine karşı işlenen suçlar, bayrak devletinin bir görevlisine karşı
işlenmiş olduğu anlayışıyla muamele görecektir.
(9) Sahil Güvenlik Komutanlığı bayrak devletinden izin talebinde
bulunurken Adalet Bakanlığıda, müdahalesini, Anlaşmanın 15 inci
madde hükümleri gereğince bayrak devletine teslim edilen ve burada
ilgili bir suçtan dolayı hüküm giyen Türk uyruğundaki şahısların, cezalarını çekmek üzere Türkiye’ye nakledilme imkânına sahip olmaları
şartına bağlanması konusunda gerekli tedbirleri alır.
Milliyetsiz gemiler ile ilgili yapılacak işlemler
MADDE 8 - (1) Milliyetsiz olan ya da uluslararası hukuk çerçevesinde milliyetsiz olarak kabul edilen geminin kapsam dâhilindeki
suçun işlenmesine iştirak etmesinden veya bu amaçla kullanılmasından makul sebeplerle şüphe duyulması halinde Türkiye Cumhuriyeti
adına Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, durumdan en yakın biçimde etkilendiği görülen Anlaşmaya taraf devletler haberdar edilir,
yardım talep edilebilir, gemiye veya gemideki herhangi bir şahsa ilişkin
olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlemin sonuçları bilgi sağlayan
veya yardım talebinde bulunan tarafa mümkün olan en kısa sürede
bildirilir.
Yardım talebi
MADDE 9 - (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk bayrağı taşıyan
bir geminin, kapsam dâhilinde olan suçun işlenmesine iştirak etmesi
veya bu amaçla kullanılmasından makul sebeplerle şüphe duyması
halinde, söz konusu geminin suç işlemesini önlemek maksadıyla diğer taraf devletten yardım talep edebilir. Taraf devletlerden herhangi
birisinin Türkiye Cumhuriyetinden yardım talebinde bulunması durumunda mevcut imkânlar doğrultusunda yardımda bulunulur. Yardımın kapsamı ve boyutu Türkiye Cumhuriyeti adına Sahil Güvenlik
Komutanlığı koordinesinde yürütülür. (2) Türkiye Cumhuriyeti talebini iletirken, diğer hususlar meyanında, talepte bulunulan tarafı, Anlaşmada zikredilen işlemlerin tümünü veya bazılarını, konulabilecek
herhangi bir şart veya sınırlandırmaya tabi olarak gerçekleştirilmesi
konusunda yetkilendirebilir.
(3) Talepte bulunulan devlet, Türkiye Cumhuriyetinin, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kendisine verdiği
yetki doğrultusunda hareket etmeyi kabul ettiği takdirde, Anlaşma
hükümlerinin sırasıyla bayrak devletine ve müdahil devlete tanıdığı
hak ve yükümlülükler uygulanır.
Tayin edilen yetkili makamlar ve ilgili kurumlar arasındaki iletişim
MADDE 10 - (1) Alınan/alınacak kararların en kısa sürede iletil-
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mesini sağlamak amacıyla; gereken işlemleri yapmak üzere bu Yönetmelikte yetkili ve ilgili olarak belirtilen makam/kurumların yedi
gün yirmi dört saat esasına göre görev yapacak irtibat numaralarının
paylaşılması ve güncel tutulması sağlanır. Bu yetkililere ilişkin bilgilerde sonradan meydana gelecek herhangi bir değişiklik mümkün olan
en kısa sürede öncelikle Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere bu
Yönetmelikte zikredilen yetkili makamlar ile ilgili kurumlara bildirilir.
(2) Yetkili makamlar ve ilgili kurumlar bu Yönetmelikte yer alan
hususlara ilişkin birbirleriyle doğrudan temas kurabilir.
(3) Taraf devletler ile gerçekleştirilecek tüm temaslar yazılı olup
telefaks ve elektronik posta gibi iletişim araçları da kullanılabilir. Taraf
devletlerden alınan talep, bildirim ve ilave belgelerin Türkçe, İngilizce
veya Fransızca olarak veya bu dillerden birinde tercümesiyle birlikte
olmasına dikkat edilir; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından taraf
devletlerin temas noktaları bu konuda bilgilendirilir.
(4) Sahil Güvenlik Komutanlığı bilgi istediğinde yetkili makamlar
ile ilgili kurumların temas noktaları en geç dört saat içinde görüş verir. Gelen görüşler dikkate alınarak yetkili makamlar tarafından taraf
devlete gönderilecek nihai karar/görüş oluşturulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılama Yetkisinin Kullanılmasına, Uluslararası İş Birliğine ve
Usule İlişkin Kurallar
Yargılama yetkisinin kullanılması
MADDE 11 - (1) Müdahil devlet tarafından kapsam dâhilinde olan
suçlara yönelik Türk bayraklı gemilere uygulanan işlemler sonucunda;
bayrak devleti olarak Anlaşmanın 14 üncü maddesi çerçevesinde öncelikli yargılama yetkisinin kullanılması için Adalet Bakanlığı gerekli
olabilecek tedbirleri alır ve öncelikli yargılama yetkisini kullanma isteğini müdahil devlete en kısa sürede ve en geç Anlaşmanın 10 uncu
maddesi ve delillere ilişkin özetin alınmasını takip eden on dört gün
içinde iletir. Aksi takdirde Anlaşma gereğince öncelikli yargılama yetkisi hakkından feragat etmiş sayılır. Öncelikli yargılama yetkisi kullanılması halinde Adalet Bakanlığı tarafından gerektiğinde gözaltına
alınan şahısların ve geminin teslimini talep etmek yerine derhal serbest
bırakılması istenebilir.
(2) Müdahil devlet olarak işlemler uygulandığında:
a) Geminin bayrak devleti tarafından öncelikli yargılama yetkisinin kullanılacağının bildirilmesi halinde soruşturma ve yargılama
işlemleri askıya alınır; işlem yapılan gemi ve yükü, yakalanan şahıslar,
toplanan bilgi ve deliller Adalet Bakanlığı tarafından alınacak tedbirler
çerçevesinde bayrak devleti yetkililerine teslim edilir.
b) Bayrak devletinin gözaltına alınan şahıs/şahıslar ve/veya ge-
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minin teslim edilmesi yerine serbest bırakılmasını talep etmesi durumunda gözaltına alınan şahıs/şahıslar ve/veya gemi zaman geçirilmeksizin serbest bırakılır.
c) Elde edilen bilgi ve deliller kapsam dâhilinde olan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmadan başka soruşturma ve kovuşturma
işlemlerinde kullanılamaz.
Uluslararası iş birliği
MADDE 12 - (1) Bu Yönetmeliğin ifasında yapılan herhangi bir
işlem, uluslararası deniz hukuku uyarınca diğer kıyı devletlerinin haklarına ve yükümlülüklerine ve yetkilerinin icrasına müdahalede bulunmamalı veya bunları etkilememelidir.
Gemi sahipleri ve kaptanlarına bilgi
MADDE 13 - (1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
gemi sahipleri ve kaptanlarına, kara suları dışında bulunan gemilere
Anlaşmada belirtilen maksatlarla çıkma yetkisinin Anlaşmaya taraf
devletlere verilebileceğini ve bu yetkiyi kullanmak üzere gemiye çıkan
müdahil devletin yetkililerinin talimatlarına uyma mecburiyetinde
olduklarını bildirmek üzere gerekli önlemleri alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Masraflar ve zararlar
MADDE 14 - (1) Anlaşma uyarınca öncelikli yargılama yetkisini
Türkiye Cumhuriyetinin kullanması halinde geminin geri getirilmesi
ve şüpheli şahıslar ile delillerin nakledilmesine ilişkin masraflar bayrak
devleti tarafından karşılanır. Müdahil devlete atfedilebilecek ihmal
veya diğer hatalar sonucu gerçek kişinin kayıp, zarar ve yaralanmaya;
tüzel kişinin kayıp ve zarara maruz kalması halinde müdahil devlet
bunun için tazminat ödemekle yükümlüdür.
(2) Kapsam dâhilinde olan suçlara yönelik gerçekleştirilen işlemler
sonucunda oluşan masraf ve zararlar hazine bütçesinden karşılanır.
(3) Bu anlaşma hükümleri çerçevesinde haklı kılınamayacak bir
işlemin gerçekleştirilmesi halinde, müdahil devlet meydana gelecek
herhangi bir kayıp, zarar veya yaralanma için tazminat ödemekle yükümlü olur. Müdahil devlet ayrıca, şüphelerin mesnetsiz olduğunun
anlaşılması ve çıkılan geminin, işletmecinin veya mürettebatın bu şüpheleri haklı gösterecek bir fiilde bulunmadıklarının tespit edilmesi veya
bu işlemlerden dolayı zarar gördüklerinin ispat edilmesi halinde oluşan
herhangi bir kayıp, zarar veya yaralanmalar için tazminat ödemekle
yükümlü olur.
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Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve
Adalet Bakanı yürütür.
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C.8
UYUŞTURUCU MADDELERLE
İLGİLİ KANUN
Kanun Numarası: 3298
Kabul Tarihi: 3/6/1986
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 19/6/1986 Sayı : 19139
DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ
(1)2008-5728

(2) 2018-KHK/700

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye
bakınız).
Madde; Değiştiren Kanun
1; 2

2; 2
4; 1

Uyuşturucu Madde K.

98

C.8- m.1
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UYUŞTURUCU MADDELERLE
İLGİLİ KANUN
Afyon ve uyuşturucu maddelerle ilgili genel esaslar
Madde 1 - Çizilmiş veya çizilmemiş haşhaş kapsülleri ile, ham
afyon, tıbbi afyon ve morfin evsafını haiz afyon alkaloidleri, tuzları,
esterleri ve eterleri; koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzları, esterleri
ve eterleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olunacak diğer
uyuşturucu maddelerin alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı ile ilgili
hususlar Bakanlar Kurulunun tespit edeceği esaslara göre yürütülür.
Bahis konusu maddelerin elde edildiği bitkilerin yurt içinde ekimi
ve araştırması izne tabidir.
Kullanılması zararlı olduğu ve "Toxicommanie" yaptığı Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen diğer tabii ve sentetik maddeler de yine bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile bu
Kanun kapsamına alınabilir.
Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi alma zorunluğu
Madde 2 - Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkanları
ve mevcut stok durumuna göre her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilir
ve kararname en geç 1 Temmuza kadar yayımlanır. Bu konuda yeni bir
karar alınmaması halinde, önceki kararname hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştırmalar için yapılacak
ekilişler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapacaklar ilgili kuruluştan izin belgesi almakla yükümlüdür. İzin belgeleri bir üretim yılı
için geçerli olup, başkasına devir edilemez.
İzin belgeleri herhangi bir sebeple iptal olunanların ekilmiş haşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait olmak kaydıyla ilgili kuruluş adına
herhangi bir bedel ödenmeksizin toplatılır veya imha ettirilir.
4 üncü madde hükümlerine göre veya kaçakçılık suçlarının herhangi birisinden veya Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre
kesinleşmiş mahkümiyeti bulunanlara, bu mahkümiyetleri afla ortadan
kalkmış olsa bile, izin belgesi verilemez; verilmiş ise iptal edilir.
İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar-
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dan biri ile mahküm olanların bu mahkümiyetleri kesinleştiğinde izin
belgeleri iptal edilir.
Yönetmelik
Madde 3 - Haşhaş ekimi, kontrolu, toplanması, değerlendirilmesi,
imhası, satınalınması veya satılması ve bu Kanunun uygulanması ile
ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
Cezai hükümler
Madde 4 - Ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbî afyon ve bunların
müstahzarları Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuşturucu
maddelerden sayılır.
İzinsiz olarak haşhaş ekimi yapan kişi bir yıldan beş yıla kadar
hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim
yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına
kadarki süreç anlaşılır.
İzin almış olmakla birlikte, bilerek belgesinde belirtilen alandan
fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde haşhaş
ekimi yapan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile
cezalandırılır.
İzinsiz ham afyon üretenler, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre
cezalandırılır.
İzin belgesinde tespit edilen miktardan az ham afyon veya kapsül
teslim eden üreticilere, fiil suç oluşturmadığı takdirde, mahallî mülkî
amir tarafından eksik teslim edilen miktarların teslim anındaki baş
alım fiyatının iki misli kadar idarî para cezası verilir.
Kontrol ve denetim görevini yerine getirmeyen muhtarlar ve kolluk
görevlileri, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.
Bu maddede tanımlanan suçların ekim bölgesi içinde işlenmesi
halinde, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 5 - 3 Temmuz 1932 tarihli ve 2061 sayılı Türkiye Afyon
Yetiştiricileri Satış Birliği Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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UYUŞTURUCU MADDELERİN
MURAKABESİ HAKKINDA
KANUN
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı Resmî Gazete:
Yayımlandığı Düstur:

: 2313
: 12/6/1933
: Tarih : 24/6/1933 Sayı : 2435
: Tertip : 3 Cilt : 14 Sayfa : 564

DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLARIN LİSTESİ
(1) 1979 - 2236
(2) 1982 - 2683
(3) 1983/ 1984 - 2867 ?
(4) 1996 - 4208
(5) 2003 - 4819
(6) 2008 - 5728

(7) 2011 - KHK/640
(8) 2012 - 6308
(9) 2014 - 6545
(10) 2017 - KHK/694
(11) 2018 - 7078
(12) 2018 - KHK/700

KANUNUN DEĞİŞEN MADDELERİ
(Maddeyi değiştiren Kanunun numarası için yukardaki listeye
bakınız).
Madde; Değiştiren Kanun
18; 8
19; 12
20; 7
21; 7

23; 6, 9, 10, 11
24; 6
25; 3, 6
27; 6
28; 3

Uyuşturucu Madde Murakabe K.
29; 6
EK Madde 1; 6
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C.9
UYUŞTURUCU MADDELERİN
MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "
Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı ", Cilt: 1
Sayfa: 221
Madde 1 - Tıbbi afyon ile müstahzaratının ve morfin ve bütün milhlerinin ve morfinin uzvi hamızlarla veya küul cezriyle birleşmesinden
mütehassıl bütün eterlerinin ve bunların milhlerinin ve koka yaprağı,
ham kokain ve kokain ekgonin ve tropokokain ile bütün milhlerinin ve
yüzde 0,20 gramdan fazla morfin ve milhlerini ve yüzde 0,10 gramdan
fazla kokain ve milhlerini muhtevi bütün müstahzarların ve ökodal
(Eugodal), dikodit (Dicodide) ve Dilodit (Diloudide), Asedikon (Acedicone) ve bunların terkibi kimyevisinde bulunan maddelerde bütün
müstahzarlarının ithal, ihraç ve memleket içersindeki satışı Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekaletinin murakabesine tabidir.
Madde 2 - 2108 numaralı kanuna merbut afyon mukavelenamesinde tarif edilen ve müstahzar afyon namı verilen maddenin ihzar,
ithal, ihraç ve satışı memnudur.
Madde 3 - Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her
ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır.
Madde 4 - Birinci maddede yazılı olan cisimlerden mahsus kanununa tevfikan inhisar altına alınanların memlekete ithali için inhisar
idaresince Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden müsaade alınır ve
bunun için hangi nevi maddenin ne miktarda ve nereden ve ne vasıta
ile celbedileceği bildirilir. Talep edilen miktarın memleket tıbbi ve ilmi
ihtiyacından fazla olmadığı Vekaletçe tensip olunduktan sonra bir ithal
vesikası verilir.
Madde 5 - Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus vesika ibraz
edilmedikçe gümrüklerden bu gibi maddelerin ithaline müsaade edilmez. Vesikalarda yazılan miktarın bir defada ithali şarttır. Altı ay içinde
ithal edilmeyen uyuşturucu maddelere ait vesikalar muteber değildir.
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Uyuşturucu Madde Murakabe K.

Madde 6 - Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus olarak verilen
vesikaların bir sureti bu maddeleri ihraç edecek memleketin uyuşturucu maddeler murakabesine memur makamına Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekaletince gönderilir.
Madde 7 - Birinci maddede zikredilen cisimlere ait müstahzarlardan inhisar altına alınmamış olanlarının memlekete ithaline ve bütün
uyuşturucu maddelerin memleket dahilindeki satışına ancak hususi
kanunlarına tevfikan icrayı sanata müsaade alarak eczane veya ticarethane açmış eczacılar ve ecza ticarethaneleri sahipleri mezundurlar.
Bunların getirtecekleri inhisar altına alınmamış uyuşturucu maddeler müstahzarlarının memlekete ithali hakkında da dördüncü, beşinci
ve altıncı maddeler hükümleri caridir.
Madde 8 - İnhisar İdaresince tesis edilecek fabrika tarafından yapılacak uyuşturucu maddeler ve müstahzaratının memleketten çıkarılması için ihraç edilecek memleketin salahiyettar makamından alınmış
bir ithal vesikası Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine tevdi olunur.
Vekaletçe vesikanın sıhhati ve ihraç edilecek miktarın munhasıran tıbbi
ve ilmi ihtiyaca yarayacağı tebeyyün ettikten sonra bir ihraç vesikası
verilir.
Madde 9 - Uyuşturucu maddeler ihracına mahsus vesika ibraz
edilmedikçe gümrüklerden bu gibi maddelerin ihracına ve nakil vasıtalarına tahmiline müsaade edilmez. Bu vesikalar üç ay için muteberdir
ve ihtiva ettikleri miktarların bir defada ihracı şarttır.
Madde 10 - Uyuşturucu maddelerin ihracına mahsus olarak verilen
vesikaların bir sureti bu maddeleri ithal edecek memleketin uyuşturucu
maddeler murakabesine memur makamına Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekaletince gönderilir.
Madde 11 - Birinci maddede zikrolunan uyuşturucu maddelere ait
olup bu kanun mucibince murakabeye tabi tıbbi müstahzarlardan inhisar altına alınmıyanların memleketten ihracına yalnız evvelce hususi
kanuna tevfikan ruhsatname almış eczacılarla laboratuvar sahipleri
mezundur. Bunların memleketten çıkması hakkında da sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddeler hükümleri caridir.
Madde 12 - Devletçe aktedilmiş itilafnameler hükümleri haricinde
ham afyonun Türkiyeye ithali memnudur. Uyuşturucu maddeler inhisar idaresi ihraç edilecek memleketin alakadar makamından verilmiş
ithal vesikası olmadıkça ham afyon ihraç edemez ve yapılan ihracatı
en nihayet bir hafta zarfında miktarı, hangi memlekete ve kimin namına gönderildiği, ithal vesikası tarih ve numarasiyle beraber Sıhhat
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ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir. Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekaletince ithal vesikası veren memleketin salahiyettar makamına
haber verilir.
Madde 13 - Ham afyon ve diğer uyuşturucu maddelerin kaffesi
veya bir kısmı hakkında ithal vesikası vermiyen memleketlere ihraç
olunacak bu maddelerin ihracına müsaade için ithal vesikası istenmez.
Yalnız birinci maddede yazılı uyuşturucu maddelerin ihraç müsaadesi
verilebilmek için gönderilecek miktarın tıbbi ihtiyaca mahsus olduğuna kanaat hasıl olması lazımdır. İhraç müsaadesi alakadar memleket
sıhhat makamlarına da bildirilir.
Madde 14 - Uyuşturucu maddelerin tekrar ihraç edilmek üzere ithali memnudur. Transit olarak gelen uyuşturucu maddeleri havi kaplar
gümrüklerce mühürlenir.
Madde 15 - Uyuşturucu maddelerin memleket dahilinde perakende ve reçete mukabilinde olarak satışı munhasıran Eczacılar ve
Eczaneler Kanununa tevfikan açılmış eczanelerde yapılır. Ecza ticarethaneleri yalnız eczanelere ve resmi müesseselere ve laboratuvarlara
toptan satış yaparlar.
Madde 16 - Ecza ticarethaneleri ve eczaneler veya müstahzarat
laboratuvarları doğrudan doğruya İnhisar İdaresinden alacakları uyuşturucu maddeler için her defasında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaatla izin vesikası alırlar. İnhisar İdaresince Vekalet tarafından verilmiş izin vesikası görülmedikçe hiç bir satış yapılamaz. Bu
vesikalar üzerine yapılan satış miktarı ve tarihi kaydedildikten sonra
İnhisar İdaresince Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine iade olunur.
Madde 17 - Ecza ticarethaneleri her yaptıkları satış için eczane
sahip veya mesul müdürü veya resmi müessese namına salahiyettar
zat veya müstahzarat laboratuvarı mesul müdüründen vesika alarak
bu vesikaları beş sene müddetle saklarlar.
Madde 18 - (Mülga)
Madde 19 - Birinci maddede isimleri yazılan uyuşturucu maddeler
haricinde olup ilmi tetkikat neticesinde mazarratı tebeyyün eden ve
toksikomani tevlit eyleyen diğer zehirlerin dahi, bu kanun hükümlerine tabi olacağı Cumhurbaşkanı karariyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekaleti tarafından tayin ve ilan olunur.
Madde 20 - Gümrüklerden ülkeye izinsiz sokulmaya çalışılan veya
ülke içinde izinsiz satıldığı görülen ve her ne surette olursa olsun
kanuni yetkisi olmayanlar yanında bulunan uyuşturucu maddeler, za-
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bıtanın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı memurlarının, sağlık ve sosyal
yardım bakanlığı müfettiş ve müdürlerinin, hükümet tabiplerinin, sağlık ocağı tabiplerinin, hudut ve sahiller sağlık teşkilatı memurlarının
herhangi birisi tarafından bir tutanak düzenlemek suretiyle zaptedilir.
Gerek bunlar, gerekse izinsiz imal edilen veya ihraç edilmek istenirken
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından zaptolunanlar sahipleri belli
olsun veya olmasın suç delili olarak Cumhuriyet Savcılığınca muhafaza
altına alınırlar.
Zaptedilen uyuşturucu maddenin cins, vasıf ve miktarının kesin
olarak saptanması amacıyla analizlere yetecek kadar örnek madde
alınarak usulüne uygun şekilde ilgili laboratuvarlara gönderilir.
Uyuşturucu maddelerin kesin olarak raporları alındıktan sonra, bu
maddelerin muhafazasına gerek görülmemesi halinde, yönetmelikte
belirlenen usule uygun olarak alınacak örneklerin saklanması kaydıyla
müsaderesine ilgili mahkemece soruşturmanın her safhasında karar
verilebilir.
Soruşturma veya kovuşturma esnasında müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler gereği yapılmak üzere mühürlü olarak
mahalli mülki amirliğe teslim edilir.
Soruşturma veya kovuşturma esnasında müsaderesine karar verilmiyenler ile örnek olarak alınan uyuşturucu maddeler ancak hükmün
kesinleşmesinden sonra, sahibi belli olmayan cins, vasıf ve miktarları
tespit edilmiş uyuşturucu maddeler ise müsadere kararı verildikten
sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilir.
Yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde, uyuşturucu madde
arama köpeği eğitiminde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulacak cins ve
miktarda uyuşturucu madde, İçişleri Bakanının talebi üzerine, İçişleri
Bakanlığının ilgili bağlı kuruluşlarına; Millî Savunma Bakanının talebi
üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine; Gümrük ve Ticaret Bakanının talebi
üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne; uyuşturucu maddelerin tıbbî amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmak üzere ihtiyaç
duyulacak cins ve miktarda uyuşturucu madde ise Tarım ve Köyişleri
Bakanının talebi üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili bağlı
kuruluşlarına teslim edilir.
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 27 nci maddesinin
(F) fıkrası hükümleri saklıdır.
Madde 21 - Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, valinin görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığındaki ve il savcısının veya
yardımcısının nezaretçi olarak katıldığı heyet huzurunda imha edilir.
Uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde kullanılmak üzere
İçişleri Bakanlığına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına; tıbbî amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmak için Tarım
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ve Köyişleri Bakanlığına ihtiyaç duyulacak cins ve miktarda uyuşturucu maddenin teslimi, kullanımı, muhafazası ve imhası usulü ile ilgili
hususlar Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri, Millî Savunma ve Tarım ve Köyişleri
bakanlıklarınca altı ay içerisinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte
belirlenir.
Madde 22 - İkinci ve üçüncü maddelerde memnu olduğu yazılı
olan müstahzar afyon ile esrar her nerede görülürse görülsün hemen
zaptolunur ve bunlar hakkında da 20 ve 21 inci maddeler hükümleri
tatbik olunur.
Madde 23 - Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi,
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine tabidir. Bakanlık, bu
gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini
kontrol eder. Bu hususlara ait uygulama esasları, Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek
yasaktır. İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat mühendislerinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin
en büyük mülki amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya
ettirilir.
İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten sağlanır. İmha dolayısıyla ortaya
çıkan masraf, sonradan izinsiz ekim yapanlardan 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.
İzin belgesi almadan ya da izin belgesi almasına rağmen bilerek
belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı
yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan
on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden onbin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır.
Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç
anlaşılır.
Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçu bakımından 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile 140
ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin
hükümler uygulanabilir.
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Madde 24 - Uyuşturucu maddeleri 15 inci maddede zikredilenlerden başkalarına satan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri ile
tabip reçetesi olmadan satan eczane sahip veya mesul müdürleri Türk
Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılır.
Madde 25 - 17 nci maddede yazılı vesikaları almayı ihmal eden
veya saklamayan yahut bu Kanunda zikredilen defterleri tutmayan
ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürlerine mahallî mülkî amir
tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî
para cezası verilir.
Madde 26 - Yirmi yedinci maddede zikredilen sebepten dolayı
veyahut uyuşturucu maddelere ait kayıtları gayrimuntazam tuttuğundan dolayı mükerreren mahküm olan ecza ticarethaneleri sahipleri
ve mesul müdürleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından
uyuşturucu maddeler alıp satmasından muvakkaten veya daimi olarak
menolunabilirler.
Madde 27 - (Mülga)
Madde 28 - (Mülga)
Madde 29 - (Mülga)
Madde 30 - Bu kanun 2253 numaralı kanunun 18 inci maddesinde
mer’iyeti yazılı 1369 numaralı kanunun hükümleri yerine ikame edilmiş ve mezkür 1369 numaralı kanun ilga olunmuştur.
Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Üretim ve Dağıtımının Önlenmesi
Ek Madde 1 - 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin
Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tabloların değişikliklerinde yer alan maddelerin
imali, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satımı Sağlık
Bakanlığının iznine bağlıdır.
Yukarıdaki fıkraya göre izin verilirken ilgili kuruluşlardan görüş
alınması ve izin verme esas ve usullerinin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilmesi gerekir.
Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal,
ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, satın alanlar
veya satanlara, mahallî mülkî amir tarafından onbin Türk Lirasından
yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu maddelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini, uyuşturucu
veya uyarıcı maddelerin imalatında kullanılmak amacıyla imal, ithal
veya ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, satın alan veya
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satanlar, Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesine göre cezalandırılır.
3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun hükümleri saklıdır.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araca elkoyma
Ek Madde 2 - Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara, 5271 sayılı Kanunun 128 inci
maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.
Bu maddenin birinci fıkrasına göre elkonulan aracın;
a) Soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması,
b) Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması,
c) Önemli miktar veya değerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle
ele geçirilmesi,
ç) Suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatının bulunması,
hallerinden birinin varlığı durumunda, elkonulan araç sahibine
iade edilmez. Bu durumda sahibinin, aracın değeri kadar teminatı elkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde Maliye Bakanlığına teslim
etmesi halinde araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde Maliye Bakanlığı
tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin araç
derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde
satıştan elde edilen gelirden aracın muhafaza edilmesi ve satışı için
gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.
İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara araçlarında kasko değeri; deniz araçlarında tekne ve makine sigortasına esas
teşkil eden değer; sigortasız araçlar ile hava ve demiryolu araçlarında
ise piyasa değeri anlaşılır.
Geçici Madde 1 - (2313 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat
maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
2253 numaralı kanunun muvakkat maddesi hükmüne göre yapılacak ham afyon ihracı bu kanunun 12 nci maddesi hükmünden
müstesnadır. Şukadarki bu suretle yapılacak ihraçlar uyuşturucu maddeler inhisarı idaresince ihracın yapıldığından en çok bir hafta içinde
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir.
Madde 31 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 32 - Bu kanunun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
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