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MADDE 1. — 7/2/1974 tarihine kadar işlenmiş suçlardan: 
A) Kanunların suçu tespit eden asıl maddesinde, üst sınırı (12) 

yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte 
olarak para cezasıyla cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir meslek 
veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan b i r i n i veya birkaçım 
gerektiren f i i l l e r hakkında takibat yapılmaz. 

B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı b i r cezaya yahut bu 
miktarı aşmayan hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte veya müsta-
killen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar veyahut mahkeme
lerden başka mercilerce haklarında para cezası tayin edilenler, «9 ncu 
madde hükmü saklı kalmak şartıyle» fer'i ve mütemmim cezalarıyle 
•ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmişlerdir. 

C) Müstâkillen (12) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya 
veya kanunla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağ
layıcı cezalarının (12) yılı ve para cezalarmm tamamı affedilmiş tir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı 
ölüm cezasına mahkûm edilenlerin bu cezaları (30) yıl ağır hapse, mü
ebbet ağır hapse mahkûm edüenlerin cezaları da (24) yıl ağır hapse 
çevrilmiştir. 

E) Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm edilmiş olanların 
78 sayılı, 218 sayılı ve 780 sayılı Af Kanunları ile Anayasa'mn 97 nci 
maddesi uyarınca cezaları kısmen veya tamamen affedilenlerle bu afla
rın dışında kalanların aslî ve f e r i cezaları dayandıkları kanun hüküm
leri ayırt edilmeksizin bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 7/2/1974 tarihine kadar işlenmiş : 
A) Türk Ceza Kanununun 127, 128, 129, 131, 132, 133 ncü mad

delerinde, 135 nci maddesinin ik i n c i bendinde, 136, 137, 138, 139 ncu 
maddelerinde, 146 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 148 nci madde
sinde, 149 ncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 150, 152, 156, 157, 168, 
171, 172 ve 384 üncü maddeleriyle Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 
ncu maddelerinde yazılı suçlardan dolayı 5 yıl veya daha az bir süre ile 
mahkûm olanların cezalan, fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza mah
kûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

Yukarıda yazılı suçlardan dolayı beş yıldan fazla süre ile mahkûm 
edilenlerin hürriyeti bağlayıcı cezalarının beş yılı ve para cezalarmm 
tamamı affedilmiştir. 

B) Türk Ceza Kanununun 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 403 ncü maddeleriyle 404 ncü mad
desinin 1 nci bendinde ve 406, 407, 414/1, 415, 416/2-3, 491, 492, 493, 
495, .496, 497, 498, 499, 500, 503 ve 510 ncu maddeleriyle Askerî Ceza 

Kanununun 131 ve 132 nci maddelerinde gösterilen suçlan işleyenler 
hakkında i l g i l i maddede öngörülen Devlet zararı önceden ödenmek; taz
minat hükümleri ise saklı kalmak şartıyla bu maddenin (A) bendi 
hükmü uygulanır. 

C) Türk Ceza Kanununun, yukarıdaki (B) bendinde gösterilen 
maddelerine atıf yapan Askerî Ceza Kanununun 135 ve 152 nci mad
delerinde yazılı fi i l l e r hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — 7/2/1974 tarihine kadar işlenmiş : 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 

şümulüne giren 10 000 liraya kadar (Onbin l i r a dahil) kıymet kaçak
çılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname ve tebliğlere 
aykırı fi i l l e r veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasımn 
ziyamı intaç etmemiş bilumum f i i l l e r veya önceden çıkarılan karar
name ve tebliğlere göre suç sayılıp da, sonradan çıkarılan kararname 
ve tebliğlere göre suç sayılmayan fi i l l e r , istimal ve istihlâk maksadı ile" 
işlenmiş kaçakçılık f i i l l e r i ve ithalle i l g i l i olmayan tekel kaçakçılıklan 
ve kaçakçılıkla i l g i l i olmayan tekel suçları, Kaçakçılığın Men ve Taki
bine Dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİP kıymeti 20 000 lirayı geç
meyen (yirmibin l i r a dahü) ithal ve FOB değeri 20 000 lirayı geçmeyen 
(yirmibin l i r a dahil) ihraç kaçakçılığı suçlan hakkında bu kanunim 1 
nci maddesi hükmü uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükümleri dışında kalan Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair 1918 sayılı Kanun, ek ve tadilleriyle bu kanunlara ilişkin 
tebliğler ve Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı 
Kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyleyen fiillerle, 
1308 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 
ve 3 ncü; T. C. K. nun 264 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına giren 
fiillerden mahkûm olanların hürriyeti bağlayıcı cezalarının beş yılı 
affedilmiştir. Şu kadar k i ; bu fıkra hükmünden yararlananlara tayin 
edilen para cezaları af kapsamı dışında bırakılmıştır. 

MADDE 4. — A) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını doldurmamış 
olanlarla, haklarında Türk Ceza Kanununun 47 ve 48 nci maddeleri uy
gulananlarla uygulanması gerekenlerin 7/2/1974 tarihine kadar işledik
leri suçlar için takibat yapılmaz. Bunlara verilen cezalar, fer'i ve mü
temmim cezalarla, ceza mahkûmiyetlerinin bütün sonuçlarım da kap
samak üzere affedilmiştir. 

B) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını- bitirmiş olup 18 yaşım bitir
memiş olanların 7/2/1974 tarihine kadar işledikleri kanunların suçu 
tespit eden asıl maddesinde üît sınırı (onsekiz) yılı geçmeyen hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile yahut yaînız veya birlikte olarak para cezası ile 
cezalandırdığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılma
masını veyahut bu cezalardan b i r i n i veya birkaçını gerektiren fiille r 
hakkında takibat yapılmaz. 

Bu kimselerden, 7/2/1974 tarihine kadar işledikleri suçlardan do
layı, 18 yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya, yahut yalnız, 



Sahife: 2 (Resmî Gazete) JVfAYIS 1974 
veya birlikte olarak para cezasına, veyahut müsadere veya b i r meslek 
veya sanatın tat i l i icrası cezasına, veyahut bu cezalardan b i r i veya bir
kaçına mahkûm olanlara bu cezaları, ceza mahkûmiyetlerinin bütün so
nuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 

B u bentte belirtilen kimselerden, 7/2/1974 tarihine kadar işledik
ler i suçlardan dolayı 18 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya 
bununla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağlayıcı 
cezalarının 18 yılı ve para cezalarının tamamı ile fer'i ve mütemmim 
cezaları affedilmiştir. Ancak, Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 1 ve 10 ncu bentleri gereğince mahkûm edilenler bu bent hükmün
den yararlanamazlar. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar, bu kanun 
hükümleri dışında bırakılmıştır: 

A) Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 149 ve Askerî Ceza Ka
nununun 148 nci maddesinin (B) bendinde yazılı f i i l l e r ile Türk Ceza 
Kanununun 414 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 416 nci maddesinin 1 
nci fıkrasında yazılı suçlar. 1 nci maddenin (D) bendi hükmü saklıdır. 

B) Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının, umumun sıhhatine, ye
necek ve içilecek şeylere müteallik 7 nci babının 3 ncü faslında yer 
alan hükümlere muhalefetten İzmir 5 nci Sulh Ceza Mahkemesine açıl
mış bulunan 1967/907 esas sayılı, İzmir 1 nci Ağır Ceza Mahkemesine 
açılmış bulunan 1967/331 esas sayılı ve bu yer Sıkıyönetim Askerî Mah
kemesine açılmış bulunan 1972/20 esas sayılı, davalara konu 
teşkil eden fiillerle, bu davalarla i l g i l i olarak Hâkimler Kanununun 
107 nci maddesi gereğince, takibat icrasına lüzum görülenler haklarmda 
açılmış veya açılacak davalara ilişkin fi i l l e r , 

C) 1710 sayılı E s k i Eserler Kanunu ve Asarı Atika Nizamname
sinde belli edilen eski eserlerin kanuna ve nizamnamelere aykırı olarak 
yurt dışına çıkaranların veya çıkarmaya teşebbüs edenlerin suç teşkil 
eden fu l l e r i , 

D) Yukarıda (A) bendinde gösterilen Türk Ceza Kanununun 
414/2 ve 416/1 maddelerine âtıf yapan Askerî Ceza Kanununun 152 nci 
maddesinde yazılı fii l l e r , 

E ) Askerî Ceza Kanununun 56/1 - (D) maddesi hükmünün ma
tufu olan 56/1 - (A) ve Türk Ceza Kanununun 133/1 maddelerinden 
hüküm giymiş olan yabancıların bu kanundaki af hükümlerinden ya-
rarlanabUmeleri (mukabilinde bir Türk vatandaşının - veya Türkiye le
hine suç işlemiş bir şahsın - mahkûm edildiği ülke tarafından cezası
nın ortadan kaldırılması halinde) Bakanlar Kurulundan çıkarılacak ka
rarnameye bağlıdır. 

MADDE 6. — B u kanunun uygulanmasında içtima hükümleri dik-
kata alınmaz. 

Ancak, bu kanundan yararlanmış olmakla beraber Türk Ceza Ka
nununun 77 nci maddesi gereğince, aynı neviden şahsî hürriyeti, bağla
yıcı muvakkat cezaların birleştirilmesi sonucu, tatbik edUecek cezadan 
(12) yıl indirüir. 

B u kanun hükümlerinden yararlandıkları halde, mahkûmiyetleri
nin toplamı Türk Ceza Kanununun 77 nci maddesinde be l l i edilen mik
tarlara ulaşmaması sebebiyle, i k i n c i fıkrada öngörülen indirimlerden 
yararlanamıyanların, bakiye şahsî hürriyeti bağlayıcı muvakkat ceza
larının birleştirilmesi sonucu tatbik olunacak cezalar; aynı neviden ağır 
hapis cezaları için (24) yılı, hapis cezalan için (13) yılı ve başka ne
viden cezalar için (18) yılı geçemez. 

MADDE 7. — A) B u kanundan yararlanıp, ölüm cezalan 30 yıl 
ağır hapse ve müebbet ağır hapis cezaları 24 yıl ağır hapse çevrilen
lerin şartlı salıverilmelerinde, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, çevrilen 
bu cezalan üzerinden; muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm 
edilmiş olup da, bu kanundan yararlananların şartla sahverilmelerinde 
ise, dışarda geçirecekleri 1/3 süre, af ile yapüacak indirimden önceki 
esas ceza miktan üzerinden yapılır. Şartla salıverilmede; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkındaki Kanunun değişik 19 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen i y i h allilik Ue, iki n c i fıkrasında öngörülen şartlar, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süre için aranmaz. 

B) Bu kanundan kısmen yararlananların fer'i ve mütemmim ce
zalan, ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedil
miştir. B u kanun gereğince cezalan genel afla tamamen ortadan kal
kanlar hakkında özel kanunlarında---yazılı; muayyen bir meslek ve sa
natın icrasının menine dair hükümleri tatbik edilmez. 

Şu kadar k i , (B) bendinin uygulanması ile aftan kısmen ya da 
tamamen faydalanan zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kı
zartıcı suçlardan hükümlü bulunanlara, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 23/12/1972 tarih ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değişik 1 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında ve 87 nci madde
sinde sayılan kurumlarda görev verilemez. 

MADDE 8. — 16/6/1952 tarih ve 5958 sayılı Kanunla tadil edilen 
26 Recep 1342 ve 3 Mart 1340 tarihli ve 431 sayüı Kanunun 2, 3, 4 ve 
5 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. B u durumdan istifade et
mek isteyen erkek mensuplar hakkında 431 sayılı Kanunu tadil eden 
5958 sayılı Kanun gereğince kadın mensuplara tanınan haklar uygu
lanır. 

MADDE 9. — A) 1973 yılı sonuna kadar olan dönemlere (Beyana 
dayanan vergilendirmelerde 31/12/1973 tarihine kadar verilmesi gereken 
beyannamelere) ilişkin vergi ve sosyal sigorta primi ye 6183 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacakla
rına taallûk eden cezalar, gecikme zamları ve faizlerden. tahsil edilme
miş olanlara ait vergi veya resim veya harç veya sigorta primi veya 
6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamına giren diğer amme 
alacakları, asıllarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya 
bu tarihten itibaren 8 ay içinde kısmen veya tamamen ödenmiş olması 
halinde (Cebren tahsil edilenler dahil), ödenen vergiye veya resme 
veya harca veya sigorta prim borcuna veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacaklarına tekabül eden cezala
rın ve bunlara uygulanması gereken gecikme zamlarının ve faizlerinin 
tamamı; 

Özel kanunlarına göre alınması gereken ceza ve gecikme zamları 
hakkında da yukanki fıkra hükmü uygulanır. 

Af dönemleri ile i l g i l i olarak kesilmiş ve kesilecek b i r vergi veya 
resim veya harç veya sigorta primi veyahut 6183 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacaklan asıllarına bağlı 
olmayan tüm vergi ve sigorta p r i m i ve para cezalarının tamamı; 

B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz tahsil edilme
miş olan fer'i amme alacakları ile vergi cezalarının ve tahsili için vergi 
dairelerine gönderilen veya gönderilmesi gereken mahkeme harç ve 
giderleri ve yemeklik ve yiyecek bedelleri gibi müteferrik alacakların 
ikiyüzelli liraya kadar olanlan (İkiyüzelli Ura dahil), 6933 sayılı Ka
nuna göre alınan Hazine hisseleri, her türlü aşar bedelleri ile 31/7/1973 
tarihine kadar Maliyeye devredilmesi gereken tavizat bedeUerinin bin 
lirası ve kadastro harçları affedilmiştir. 

Gümrük Kanununun giriş ve çıkış işlemlerine Uişkin para ceza
ları ile bu kanunun ihlâlinden doğan para cezalarının tamamı affediUr 
ve Gümrük Vergileri ile i l g i l i olanları hakkında da bu bendin il k fık
rası hükmü aynen uygulanır. 

506 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasındaki ödeme, 
26 nci maddedeki sorumluluk hallerinin tahakkuk etmesine bağlıdır. 

B) Af dönemlerine ilişkin olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra kesilecek vergi ve sigorta p r i m i veya 6183 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacaklarma 
müteallik cezalar ve gecikme zamlan ve faizleri hakkında da, vergi 
veya resim veya harç veya sigorta p r i m i veya 6183 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacaklan asıllarmm ilgi
lilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde ödenmesi halinde 
(Ödeme emri tebliği ve haciz tatbiki yolu ile muttali olunan amme 
alacaklan dahil), yukandaki bent hükmü uygulanır. 

C) B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan veya 
ihtilaflı hale getirilen vergi, resim, harç, sigorta p r i m i ve 6183 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme alacaklan 
asıllarını ihtilâfın kesin hükme bağlandığı tarihten itibaren 8 ay için
de ödeyen mükellef ve sorumlular hakkında da yukarıdaki bentler hü
kümleri uygulanır. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
vergi, resim, harç, sigorta p r i m i ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri şümulüne giren diğer amme alacaklarma müteallik ihtilâfı 
sürdüren veya ihdas eden mükellef ve sorumlulardan yetkili merciler 
tarafından kesin hükme bağlanacak vergi, resim, harç, sigorta primi 
ve 6183 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri şümulüne giren diğer amme 
alacakları % 20 (Kaçakçılık cezasının uygulandığı vergi, resim ve harç
lar % 50) fazlası ile tahsil edüir. 

D) B u kanun hükümleri, borçlular ve mükelleflerin 6183 sayılı 
Kanunda öngörülen «tecil» müessesesine başvurmalanna ve bu suretle 
aftan faydalanmalarına engel olmaz. 

E) A f l a i l g i l i vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Vergi Usul 
Kanununun 371 inci maddesine göre bu kanunun yürürlüğü tarihinden 
itibaren bir yıl içinde pişmanlık talebinde bulunanlara beyanlan üzerine 
tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçlar haber verme tarihin
den itibaren 8 ay içinde ödendiği takdirde, vergi cezası kesilmez ve piş
manlık zammı uygulanmaz. 

F) Bağ - K u r sigortalılarından, başvurma ve basamak seçme işlem' 
lerini 1479 sayılı Kanunda gösterilen süreler geçtikten sonra yapaflı'annv 
veya Bağ - K u r Kanunu kapsamma girdikleri halde hiç başvurmamış 



(Resmî Gazete) Sahile: 3 
olanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren 3 ay içinde olmak kaydiyle başvurma ve basamak seçme işlem
leri ve hatalı seçtikleri basamaklara dair yazılı düzeltme talepleri, bu 
talepler sigorta yardımına hak kazandıran olaydan önce vukubulmak ve 
varsa ödenmesi gereken kesenek ve primler ödenmek kaydiyle geçerli 
sayılır ve bu gibiler hakkında herhangi bir müeyyide ve ceza uygulanmaz. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre verilmesi gereken 
çalışma belgelerini bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay 
başından itibaren üç ay içinde Bağ-Kur'a intikal ettirilmesi halinde bu 
belgeler geçerli sayılır. 

Bağ - K u r sigortalılarının, bu kanunla verilen başvurma süresinin 
sonuna kadarki prim borçlarına ait fark, gecikme zammı ve faizleri ta
kip ve tahsil edilmez; ödenmiş olan fark, gecikme zammı ve faizler geri 
verilmemekle beraber sigortalıların prim borçlarına mahsup edilir. 

G) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa intibak ederek kongrelerini 
yapmiş ve yine aynı kanunun 3 üncü maddesine istinaden tescil ve ilâ
nını zamanında yaptırmadıklarından münfesih duruma düşerek tasfiyeye 
tabi tutulmuş kooperatifler, Genel Af Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 6 ay içerisinde tescil ve ilânlarım yaptırdıklarında b i r 
defaya mahsus olmak üzere affedilirler. 

1630 sayılı Dernekler Kanununun geçici 1 inci maddesi uyarınca 
hakkında fesih işlemi uygulanmış dernekler için, İntibak Genel K u r u l 
toplantılarım evvelce süresinde yapmış olmaları şartı ile yeni tüzükle
r i n i mahallî mülkiye amirlerine vermek üzere b i r aylık ek süre tanın
mıştır. 

H) Deprem, sel, yangın gibi felâketlerden zarar gören yurttaşları
mıza 7269 sayılı Kanun uyarınca yapılan yardımlardan tahakkuk eden 
her türlü faiz, gecikme faizleri, anaparanın dışındaki bilumum masraf 
yüklemeleri takip ve tahsil edilemez. 

t) Onuncu Devre T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerine müsteniden 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan asıl borçlarına yürütülen 
faizler, her türlü mahkeme ve icra takip masrafları, vekâlet ücretleri 
ile tahakkuk ettirilmiş vergiler kaldırılmıştır. 

Borçluların yapmış olduğu bütün ödemeler (Hangi nam ile tahsil 
edilmiş olursa olsun) esas borçtan indirildikten sonra kalan bakiye borç
ları bu kanunun yayımı tarihinden itibaren % 3 faizle beş yıllık taksite 
bağlanmıştır. 

MADDE 10. — 7/2/1974 tarihine kadar yapılan malî işlemler nede
niyle Sayıştay, mahkeme ve yetkililerce sorumluları adına verilen tazmin 
veya zimmet hükümleri sonucu borç yazılan tutarlar, sözleşmeden doğ
mamış olması, hizmetin görülmüş veya malın teslim edilmiş bulunması 
ve suç konusu teşkil etmemesi şartı ile kurumlarınca silinir. Ayrıca: 

A) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü madde
sine göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar silinmesine karar 
verilmiş olan borçlar, 

B) Kaldırılan eytam ve eramil sandıklarının mal sandıklarına dev-
rolmuş alacak artıkları, 

C) Tutarı 1 000 liradan az olan bütün borçlar ile nedeni tespit edi
lemediğinden takibi yapılamayan borç kayıtları, 

D) 7/2/1974 tarihine kadar zaman aşımına uğrayan zimmetler ne
deniyle, Sayıştay'ca verilen tazmin hükümleri sonucu saymanlar adına 
kaydedilen borçlar, 1 

E) Silinmesi öngörülen borçların faizleriyle, bugüne kadar ödenmiş 
diğer borçların henüz tahsil edilmemiş faizleri silinir. 

/ P) Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarından burs alarak tahsi
l i n i yapanlardan gerek talebeliği sırasında burs almaktan vazgeçenlerin 
gerek tahsillerinin bitiminde mecburî hizmetlerini yerine getiremeyenle
rin, almış oldukları burs toplam tutarını ödemeleri kaydiyle, yükümlü 
oldukları ve henüz ödenmemiş bulunan faiz ve diğer para cezaları affe
dilmiştir. 

B u madde kapsamına giren ve henüz yargılanmamış işlemler için 
Sayıştay'ca tazmin veya zimmet hükmü verilmez. 

MADDE 11. — 9/5/1969 günlü ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun geçici 1 inci maddesinin (B) bendi kapsamına giren arazi 
sahiplerine bu geçici madde dairesinde itirazda bulunabilmeleri için bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 1 yıllık yeni bir itiraz süresi 
tanınmıştır. 

Anılan geçici madde uyarınca evvelce itirazda bulunulmuş ve bu 
itirazın tetkik ve reddedilmiş olması bu kez yapılacak itirazlarm kabul 
ve tetkikine engel teşkil etmez. 

İnceleme kurulları tarafından yapılan itirazları itiraz tarihinden i t i 
baren bi r yıl içinde inceleyip karara bağlarlar. 

MADDE 12. — 7/2/1974 tarihine kadar keşide edilmiş olan ve Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası vasıtasıyle bankalara /"vurulmuş bu

lunan ademi tediye protestoları, protestonun hukuki sonuçları açısından 
özel hukuk hükümleri saklı kalmak şartiyle kaldırılmıştır. 

MADDE İS. — B u kanun hükümleri, b i r ceza mahkûmiyeti olmasa 
ve faile ait bulunmasa dahi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkındaki 
kararlara göre kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, satıl
ması ve yurda sokulması suç teşkil eden veya inhisara tabi olan eşyanın 
müsaderesine engel değildir. 

Ancak,, yukarıki fıkra hükmü dışmda kalan eşya, ithalde alınan 
gümrük ve diğer vergi ve resimler ile ardiye ücreti ve sair masrafların 
ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

B u kanun kapsamına giren 6831 sayılı Orman Kanununa aykırı dav
ranma suçlarında kullanılmış olan aletlerle canlı ve cansız her türlü 
taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların emanet hesabındaki bedel
leri, henüz kamu davası açılmamış işlerde C. Savcılarınca, kamu davası 
açılmış işlerde mahkemelerce, hüküm kesinleşmiş ise hükmü veren mah
kemece sahiplerine iade olunur. Şu kadar k i , 7/2/1974 tarihinden önce 
kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden (alet, canlı taşıt araçları, araba, 
kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları ve 
bunlar satılmış ise bedelleri, hükümlü hakkındaki ceza bu kanun kapsa
mına girse dahi sahiplerine iade edilmez. 

5383 ve 1615 sayılı Gümrük Kanunları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine dair Kanun, 3437 ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli hak
kındaki kanunlar, 3078 sayılı Tuz Kanunu, 3788 sayılı Çay Kanunu, 1497 
sayılı Çay Kurumu Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanu
nu ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkında Kanun ile bunlara 
ek ve tadilleri gereğince müsadereleri kesinleşmiş olan eşya, madde, alet 
ve taşıma vasıtaları sahiplerine iade edilmez. 

Trafik s i c i l l i kayıtlarına dayanılarak satm alman taşıt araçlarından 
zapt ve müsaderesi kesinleşmemiş olanların ardiye ve sair masrafları öden
mek şartiyle prim, vergi ve resim alınmaksızın sahiplerine verilire 

MADDE 14. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesinde 
belirtilmiş olup, meslek onuru ile bağdaşması mümkün olmayan b i r işle 
uğraşma dışındaki bir nedene dayanılarak: 

A) Yapmış oldukları stajın geçerli olmamasmdari^dolayı 7 Şubat 
1974 tarihinden önce aynı Kanunun 72 nci maddesinin (d) bendi uya
rınca adlan baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj b itim belgesi 
almış oldukları halde aynı nedenle baro levhasına yazılma istemleri red
dedilenler, levhaya yazılmalarına ilişkin Baro Yönetim Kurulu kararlan 
Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasma yazılmamış 
olanlar başvurdukları takdirde başka engelleri yoksa baro levhasına ya
zılırlar. Meslek onuru ile bağdaşmayan uğraş dışında 7 Şubat 1974 tari
hinden önce mevcut, stajı geçersiz kılan nedenlerle levhadan sUinmeleri 
gerekenler hakkında da silme işlemi yapılmaz. 

B) 7 Şubat 1974 tarihinden önce adlan staj listesinden silinmiş 
olanlar, başkaca engelleri bulunmadığı takdirde üç ay içinde başvurma
ları halinde yeniden staj listesine yazılırlar ve silme kararından önce 
yaptıkları staj geçerli sayılarak kaldıklan yerden i l k yazılma tarihinde 
tabi oldukları staj hükümlerine göre stajlarına devam ederler. 7 Şubat 
1974 tarihinden önce meslek onuru ile bağdaşmayan bir uğraş dışmda 
stajla bağdaşması mümkün olmayan b i r görev veya işte bulunmaların
dan dolayı staj listesinden silinmeleri gerekenler hakkında, bu nedenin 
anılan tarihte ortadan kalkmış olması şartiyle silme işlemi yapılmaz. 

C) B u kanunun bir i n c i maddesinden faydalanarak işledikleri suç
ları bütün sonuçlariyle affedilmiş olan avukatlar haklarında, bihakkın 
veya meşruten tahliye tarihlerinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin tabiî 
neticesi olan, kanunî mahcuriyet halinde bulundurulmaya ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun avukatlığa kabul edilmeme ve ruhsatnameleri 
Baro Yönetim Kurulunca geri alınarak iptal ve adları b i r daha yazılma
mak üzere levhadan si l i n i r hükümleri, yani avukatlık mesleğini icra ede
meyeceklerine dair hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 15. — A) 1974 yılı Şubat imtihan döneminin sonuna kadar 
geçen süre içinde kayıtlı bulundukları Yüksek ve Orta Öğretim Kurum
ları ile, dışardan imtihanlara girenlerin de hangi sebeple olursa olsun 
kayıtları silinmiş öğrencilerle kendi istekleri ile ayrılmış olanlar, (her 
derecedeki askerî okul öğrencileri hariç), bu kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren üç ay içinde eski öğrenim kurumlarına yazılı olarak baş
vurdukları takdirde ayrıldıkları sınıf veya sömestrede bir yıl daha öğ
rencilik sıfatlarını devam ettirmek ve o sınıf veya sömestrede i k i defa 
da sınava girmek hakkını kazanırlar. Askerlik süresi gelmiş olanlar bu 
haklarını kullandıkları takdirde tecilli sayılırlar. Şu kadar k i , bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların üç aylık 
başvurma süresi terhis tarihinden, fiilî veya hukukî mücbir sebeplerle 
bu hakkmı kullanamayacak durumda olanların üç aylık başvurma süresi 
bu mücbir sebeplerin kalktığı tarihten başlar. 
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B u fıkra hükmüne dayanarak eski öğrenim kurumlarma müracaat 
eden öğrencilere, kurumlarınca birer başvurma belgesi verilir. 

B u madde hükmünden yararlanan öğrencilerden, Danıştay'dan yü
rütmenin durdurulması kararı alarak öğrenim kurumlarına devam ede
bilmiş olanlar hakkındaki davalara devam edilmez. 

B) Her derecedeki askerî okullarla diğer öğrenim kurumlarında 
Millî Savunma Bakanlığı adına ve hesabına öğrenim yapan askerî öğren
cilerden; 

7/2/1974 tarihine kadar, gerek disiplinsizlik ve gerekse başka neden
lerle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin (kendi isteğiyle ay
rılanlar hariç), okulda geçen süreleri askerliklerine sayılır ve muvazzaf 
askerlik hizmetinden affedilirler. Şu kadar k i , disiplinsizlik nedenleri 
dışında ilişiği kesilenler, istemde bulundukları takdirde muvazzaf asker
l i k hizmetini yapmak üzere sevkedilirler. 

Bunların ilişik kesilmesinden doğan tazminat borçları affedilmiştir. 
Ancak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar 
geri verilmez. 

C ) Devlet hesabına yatılı olarak okuyan öğrencilerin çeşitli neden
lerle öğrenimlerini tamamlayamamalarından doğan tazminat borçları
nın, borcun aslının ödenmesi kaydıyle, faiz ve cezaî şart borçları affedil
miştir. 

D) 1973 - 1974 ders yılı için yapılan üniversite giriş sınavları so
nunda aldıkları puanlar itibariyle fakülte ve yüksek öğrenim kurumla
rma girmeye hak kazanmış lise mezunları, önkaydım yaptırmış olsun, 
olmasın, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde gir
meye hak kazandıkları fakülte ve yüksek öğrenim kurumlarma başvur
dukları takdirde kesin kayıtları yapılır. 

MADDE 16. — İstiklâl Savaşma katılmış olmaları nedeniyle 869 
sayılı Kanun uyarınca İstiklâl Madalyası ve 1005 sayılı Kanun gereğince 
şeref aylığı almış olanlardan, çeşitli nedenlerle sonradan madalya beratı 
iptal edilmiş bulunanlara ödenmiş şeref aylıkları geri alınmaz. Geri 
alınmış şeref aylıkları kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 
ay içinde sahiplerine geri verilir. 

MADDE 17. — 7/2/1974 tarihine kadar eğitim, tatbikat, atış ve diğer 
askerî hizmetlerin yapılması sırasında hizmete ilişkin taksirli ve ihmalî 
fiillerden meydana gelen Hazine zararları, askerî bi r suça bağlı olsun 
veya olmasın, takip ve tahsil edilmez. Ancak, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar tahsil edilmiş olanlar geri verilmez. 

MADDE 18. — A) Fira r halinde olup da yurt içinde bulunanlar 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay, yurt dışında bulu
nanlar b i r yıl içinde resmî mercilere müracaatla teslim olmadıkları tak
dirde bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

B) B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kıtasmdan veya 
görev yerinden izinsiz uzaklaşmış yahut izin süresini özürsüz geçirmiş 

olanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerlikten kur
tulmak için hile yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
yurt içinde bulunanlar üç ay, yurt dışında bulunanlar bir yıl içinde resmî 
mercilere başvurmak şartiyle bu kanun hükümlerinden faydalanırlar. 

C) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 46 yaşım doldurarak asker
l i k çağı dışına çıkmış olanlar, resmî mercilere teslim olmak kaydı aran
maksızın bu kanun hükümlerinden faydalandırılır ve fiilî askerlik yüküm
lülüğünden muaf tutularak yedeğe geçirilirler. 

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamadan çeşitli nedenlerle kıta-
Iarınca erken terhis edilmiş bulunanların dışarıda geçen sürelerinden üç 
aya kadar olanı muvazzaf askerlik hizmetinden sayılır. 

MADDE 19. — Yargıtay ve Askerî Yargıtay'ca incelenmekte bulunan 
bir ceza davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, usu
lünce açılmış ve mahkûmiyetle sonuçlanmış olan kişisel hak davalarına 
ait kararlar üzerinde Yargıtay incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevli 
Hukuk Dairesine gönderilir. Kişisel hakka ait mahkûmiyet kararı bozul
duğu takdirde, dosya görevli ve yetkili hukuk mahkemesine yollanır ve 
mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince dava-karara 
bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak harçlar, hukuk ilâmla-
rmdaki harçların aynıdır. Şahsî hak yönünden bozulup mahalline iade 
olunan davalara, görevli ve yetkili hukuk mahkemelerince peşin harç is
tenilmeden- bakılır. Verilen son kararla birlikte, genel hükümlere göre 
karar ve ilâm harcı tahakkuk ve tahsil olunur. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan b i r ceza mahkûmiyet karan 
ile beraber, usulünce açılmış kişisel hak davalarına ait olarak verilmiş 
mahkûmiyet kararlarının Yargıtay'ca incelenmesi, ceza kararlarının tem-
yizindeki şartlara göre istendiği takdirde,! dosya yukariki fıkra gereğince 
işleme tabi tutulur. ae&Mlbâ üniltn alA^.t hs-»i,*?//'-

MADDE 20. — Genel afla tamamen ortadan kalkan mahkûmiyet 
hükümlerine ait sic i l varakaları Adlî Sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki 
cezalara ait fişlerden sici l tesis edilmemiş olanlar için sici l varakası te
sis edilmez. Ancak 7 nci maddenin (B) bendinde yazılı suçlara ilişkin 
sabıka kayıtlarında bu hüküm uygulanmaz. Ve anılan bentte gösterilen 
hizmetlerle i l g i l i olarak yetkili mercilerce istendiği takdirde b i l d i r i l i r . 

B u maddede öngörülen işlemlerin uygulanmasına ilişkin hususlar 
Adalet Bakanlığınca bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içerisinde düzenlenecek yönetmelikle belli edilir. 

MADDE 21. — B u kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve 
hükümlülerin salıverilme işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 22. — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 23. — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18/5/1974 

İ L Â N L A R 
K i l i s Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1971/379 
K. No : 1974/147 
Davacı A l i E lma tarafından davalılar K i l i s Deveciler Mahallesinden 

Mustafa kızı Döne Zindiyanoğlu, Abdullah oğlu Yusuf Zindiyanoğlu ve 
Süleyman Zindiyanoğlu aleyhine mahkememize açtığı tapu iptali ve tes
c i l davasının duruşması neticesinde yukarıda isimleri yazılı davalıların 
murisleri Abdullah Zindiyanoğlu adına kayıtlı tapu kaydının iptaline, 
mezkûr gayrimenkulun davacı A l i Elma adına tesciline karar verilmiş 
olup işbu ilâmn neşir tarihinden itibaren davalıların 15 gün zarfında 
kararı temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesinleceği ilân olunur. 

5927 
s—, 

Domaniç Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Domaniç Çarşamba Köyünden Mehmet Kaptan vekili Avukat 
Suna Korkmaz tarafından davalı aynı yer nüfusuna kayıtlı Hendrika 
Schoolderman aleyhine Mahkememize ikame edilmiş bulunan şiddetli 
geçimsizlik sebebiyle boşanma davasında, ilânen tebligata rağmen davalı 
duruşmaya gelmediğinden bu defa duruşmanın atılı bulunduğu 30/5/1974 
Perşembe günü saat 9,00 da Mahkememizde hazır bulunması veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 5954 

Gündoğmuş Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1974/12-10 
Gündoğmuş'un Köprülü Nahiyesinden Nebi oğlu 1932 doğumlu 

Nebi Yılmaz tarafından açılan soyadı değiştirilmesi davasının yapılan 
duruşması sonunda adı geçenin soyadının ailesi ve çocuklarına da şamil 
olmak üzere H A C I K Â H Y A O ğ L U olarak değiştirilmesine karar veril
miştir. İlân olunur. 5924 

Şereflikoçhisar İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1971/808 
Şereflikoçhisar'dan Ahmet Özbağ vekili Avukat Ahmet Polat tara

fından Şereflikoçhisar E k i c i Mahallesinden Naciye Hızlı, Mehmet Kutlu, 
Can Ruşen Görgülü ve arkadaşları aleyhine ikame etmiş olduğu tapu 
iptal davasının yapılan duruşmasında yukarıda adresleri yazılı bulunan 
Naciye Hızlı, Mehmet Kutlucan, Ruşen Görgülü'nün adresleri meçhul 
olduğundan adlarına ilânen davetiye tebliğ edildiği duruşmaya gelme
diklerinden gıyap karan çıkarılmasına karar verilmiş, olup duruşmanın 
âtılı bulunduğu 26/6/1974 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulun
maları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri "aksi halde duruş
manın gıyaplarında ceryan edeceğinin ve gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere iW n tebliğ olunur. "-*Î'R-": • • ¿835' 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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