
— 175 — 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 9 . 8 . 1966 - Sayı : 12370) 

No. 
780 

Kabul tarihi 
3 . 8 . 1966 

MADDE 1. — 5 Haziran 1966 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan : ' 
A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu tesl it eden aslî maddesinde yukarı haddi 5 seneyi geç-

miyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandır
dığı veya müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu cezalardan birini 
veya birkaçım istilzam eden fiiller hakkında takibat yapılmaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanların, affı kabul etmemeye hakları vardır, faklarında 
soruşturma veya kovuşturma yapıldığına muttali olanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay ve her halde 6 ay içinde bu haklarını kullandıkları takdirde soruşturma veya kovuş
turmaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde, bu hakkın kullanılmış olması aftan istifadeye engel 
olmaz. 

B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağlayıcı 
ceza ile birlikte veya müstakillen hükmedilmiş para cezasına mahkûm olanlar veya mahkkeme-
lerden gayri mercilerce haklarında para cezası tâyin edilenler «8 nci madde hükmü saklı kalmak 
şartiyle» fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere 
affedilmişlerdir. 

O) Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya bununla birlikte para ce
zasına mahkûm edilenlerin, hürriyeti bağlayıcı cezalarının 5 senesi ve para cezalarının da tamamı 
affedilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm veya müebbet ağır 
hapse mahkûm edilmiş veya edilecek olanların ölüm cezaları müebbet ağır hapse; müebbet ağır 
hapis cezaları da 30 sene ağır hapse çevrilir. 

MADDE 2. — 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman kanunlarında yazılı suçlar ayrık olmak üzere, suç 
tarihinde 15 yaşını doldurmamış olanlar tarafından işlenen bilûmum suçlar hakkında bu kanunun 
birinci maddesi uygulanır. 

MADDE 3. — 218 sayılı Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin (ı) 
bendi ile aftan hariç bırakılan ölüm veya müebbet ağır hapis cezalarını müstelzim suçlardan dolayı, 
muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş bulunanlar, (Aynı maddenin diğer bend-
lerinde gösterilen istisnalar saklı kalmak üzere) adı geçen kanunun 1 nci maddesinin (C) bendi 
hükmünden faydalanırlar. Ve bu kanunun 6 nci maddesi gereğince de, bakiye cezalarından ikişer 
senesi indirilir. 

MADDE 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı : 
a) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları (15) sene muvakkat ağır 

hapse çevrilmiştir. 
b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûm edilmiş olanların cezalarından (8) er senesi 

affedilmiştir. 
c) (8) sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar fer'i ve mü

temmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 
(a) ve (b) bendleri hükümlerinden faydalananlar hakkında, bıhakkin veya meşrutan tahliye 

tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde bulun-
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durulmaya, memuriyete alınmamaya veya muayyen bir meslek ve sanatın icrasının men'ine dair 
hükümlerle, cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu ve T. C. 
Kanununun 173 ncü maddesinin son fıkraları hükümleri uygulanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 16 nci maddesi hükmü saklıdır. 
Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahk ım edilmiş olup da, bu madde hükmünden fay

dalananların, meşruten tahliyelerinde dışarda geçirecekleri 1/3 müddet af ile yapılacak indirim
den evvelki esas ceza miktarı üzerinden yapılır. 

MADDE 5. — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kal
dırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Ka
nunun 6 nci maddesine tevfikan kurulan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler; fer'î ve 
mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 

Bu mahkûmiyetler dolayısiyle hükmedilmiş olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar ödenmemiş olan zararlar ve para cezaları ödettirilmez. 

Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırılamamış olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesine veya 
diğer kaza mercilerine intikal etmiş dâvaların sanıkları ile Yüksek Adalet Divanınca duruşma
larının muvakkaten tatiline karar verilen sanıklar ve Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yar
gılama usulleri hakkındaki Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince dosyaları 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş bulunanlar hakkında kovuşturma yapılmaz. 

Bu madde hükmünden faydalanan askerî şahısların Askerî Ceza Kanununun 31 ve 33 ncü 
maddeleri (A) bendleri gereğince kaybedilen hakları geriverilir. 

1076 sayılı Kanunun 16 nci maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 6. — 134 sayılı Kanunla değişen 113 ve 218 sayılı Af kanunlarının 1 nci maddeleri
nin (C) bendlerinden fiilen faydalananların bu cezalarından ikişer senesi indirilir. 

MADDE 7. — Genel bütçe harcamaları sırasında hizmet karşılıklarının usulsüz ödenmesi dola
yısiyle, yetkililer tarafından (Haksız iktisaplar hariç) bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borç
ları hesabına aldırılan; vergi, resim ve hare dışında kalan ve Sayıştay ile askerî ve adlî mahke
melerce suç ile alâkalı bulunmıyan ve sorumlular adına hükme bağlanmış Devlet alacakları 
ile, hizmet ifa ve belgeleri saymanlıklara teslim edildiği halde mahsubu yapılamamış, ahizi üze
rinde kalmış olan bütçeden mütevellit avans artıkları (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar ödenmiyen kısımları) silinir. 

Bu maddenin kapsamına giren ve henüz hükmedilmemiş eski yıllara ait zimmetler hükmedil-
melerini mütaakıp silinirler. 

MADDE 8. — Mükellefler veya sorumlular ad ma 31 Aralık 1965 tarihine kadarki dönemlere 
aidolarak kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan 
vergi cezaları (Mülga vergi kanunlarına göre kesilmiş olanlar dâhil) ile uygulanan gecikme 
zamları; taallûk ettikleri Vergi asılları Kanununun mer'iyetinden itibaren altı ay içerisinde 
ödendiği takdirde (Kanununun mer'iyetinde vergi asılları ödenmiş olanlar dâhil) affedilmiştir. 

ihtilaflı vergilerde tarafların malî veya idari kaza mercilerine müracaatları veya ihtilâfı de
vam ettirmeleri mükelleflerin veya sorumluların ihtilâfın sonunda vergi aslının süresinde öden
mesi kaydiyle aftan istifadelerine engel olmaz. 

Ancak ihtilâfın hallinde tamamen veya kısmen haksız çıkan mükelleften veya sorumludan 
haksız çıkılan vergi aslı yüzde on zamla tahsil olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 31 Aralık 1965 tarihine kadarki dönemlere aido
larak kesilecek vergi cezaları hakkında da vergi aslının süresinde ödenmesi kaydiyle yukarda-
ki hükümler uygulanır. 
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MADDE 9. — Aşağıda yazılı bendlerde göste ilen suçlar; 2, 4 ve 5 nci madde hükümleri saklı 
kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri dışında bırakılmıştır. 

A ) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 123, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde; 
135 nci maddenin ikinci bendinde ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 154, 155, 156 ve 157 nci maddelerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci maddele
rinde gösterilen şekilleri; 163 ncü maddenin birinci fıkrası ile 164, 165 ve 166 nci maddeler
de yazılı suçlar; zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüş/et suçları; 339, 340, 341, 403, 404 (2 nci bend 
birinci fıkra hariç), 405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 ncu maddenin birinci 
fıkrası ile 431, 435, 436, 440, 441, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 506, 508 ve 510 ncu 
maddelerinde yazılı suçlar. Ancak; N 

_1. Kaçırmanın, evlenmek maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 
416 nci maddenin son fıkrasının aslî hüküm olarak tatbik edildiği, 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Kanuıuna göre zimmet ve ihtilas suçlarından dolayı, 
hükmen tesbit edilmiş zararın tamamen ödendiği, 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 n ui maddelerinde yazılı suçların, 18 yaşını bitir
memiş bulunanlar tarafından işlendiği, 

Hallerde bu kanunun 1 nci maddesi uygulanır. 
4. irtikâp ve rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 503 ve 508 nci madde

lerinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş ve/a hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezala
rın üçte ikisi ve para cezalarının tamamı affedilmiştir. 

Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirme on aydan az ve üç seneden fazla olamaz. 
B) 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman kanunla unda yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanununun 

369, 370 ve 373 ncü maddesinin birinci fıkrası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlar ve bunların 
411, 412 ve 413 ncü maddelerinde gösterilen şekilleri. 

C) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddeleriyle 91, 131, 132 nci maddeleri, 148 nci 
maddenin (B) bendi ve yukardaki bendlerde T ü k Ceza Kanununun maddelerine atıf suretiyle 
cezalandırılan suçlar. 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen 3uçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suç
lar. 

E) icra ve iflâs Kanununun 337, 338, 339, 340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar. 
F) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı su }lar. 
G) 15 . 7 . 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19 ncu maddesine aykırı hare

ketten dolayı aynı kanunun 31/3 maddesi gerekince açılan dâvalara ilişkin suçlar. Ancak, mah
kûmiyet halinde aynı kanunun 20 nci maddesin n (C) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, 
verilen ceza infaz edilmez. 

H) Türk parasının kıymetini koruma hakkın laki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya ka
dar (2 500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname ve 
tebliğlere ayları fiiller veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı inta-
cetmemiş bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da 
sonradan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmıyan fiiller; istimal ve istihlâk mak
sadiyle işlenmiş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin I, II, III ncü 
bendleri ve IV ncü bendinin birinci fıkrası hük nü, tekel kaçakçılığı, CİF kıymeti 2 500 lirayı 
geçmiyen (2 500 lira dâhil) gümrük kaçakçılığı suçları hariç, Kaçakçılığın men ve takibine 
dair 1918 ve Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların 
ek ve tadilleri hükümlerini ihlâl eyliyen fiiller. 

Ancak, Yüksek Adalet Divanınca 1567 sayılı Kanunla ek ve tadillerine muhalefetten dolayı 
hükmedilmiş olan para cezaları affedilmemiştir. 

i ) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren, Bakarların sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işle
dikleri suçlar. 
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MADDE 10. — Bu kanunun 4 ve 5 nci maddeleri hükümleri saklı ve basın zabıtasına taallûk 
eden fiillerden dolayı (31 nci madde hükmü saklı kalmak kaydiyle) 5680 sayılı Basın Kanunu 
ile ek ve tadillerine muhalefet suçları hariç kalmak üzere; tekerrür hükümlerinin tatbikini ge
rektiren aynı cinsten cürümler affın dışında bırakılmıştır. 

Bu kanunun uygulanmasında, aynı kanun maddesine uyan veya kanunun bir faslında bu
lunan cürümler bir cinsten sayılır. 

Askerî Ceza Kanununun 66 nci maddesinde yazılı isin tecavüzü ve firar suçları hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 11. — Bu kanunun 1 nci maddesinin (A) bendi dışında aftan faydalanan hükümlü
ler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mahkûm oldukları cezanın zamanaşımı süresi 
içinde ve her halde 5 yıl zarfında, taksirli suçlar hariç aşağı haddi 6 aydan az olmıyan hürri
yeti bağlayıcı cezayı müstelzim aynı cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde, evvelce hak
larında hükmedilmiş bulunan cezanın infaz edilniyen kısmı aynen çektirilir. 

MADDE 12. — Firar halinde olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mem
leket içinde bulunanlar 3 ay ve memleket dışında bulunanlar 6 ay zarfında resmî mercilere müra
caatla teslim olmadıkları takdirde bu kanunda yazılı af hükmünden istifade edemezler. 

MADDE 13. — Kıtasından veya görev yerin ien uzaklaşıp yahut izin süresini mazeretsiz ge
çirip de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay zarfında resmî mercilere müraca
atla teslim olmıyanlar, bu kanun hükümlerindon istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıtasından veya görev yerinden uzaklaşmış yahut izin 
süresini mazeretsiz geçirmiş izinsiz, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerlikten 
kurtulmak için hile yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yurt içinde bulunan
lar 3 ay, yurt dışında bulunanlar 6 ay içinde resmî mercilere teslim olmak şartiylebu kanun
dan faydalanırlar. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümleri bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa dahi 
kanunan veya dış ticaret rejimi hakkındaki kararlara göre kullanılması, yapılması, taşınması, 
bulundurulması, satılması ve memlekete sokulmısı suç teşkil eden veya tekele tabi bulunan eş
yanın müsaderesine mâni değildir. 

Yukardaki fıkra haricinde kalan eşya Gümrük ve diğer Devlet ve belediye Vergi ve resim
lerinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Resmî kayıtlara dayanılarak satınalman taşıt araçları zapt ve müsadere olunamaz. Zapt 
edilmiş olanlar sahiplerine geriverilir. Geriveri irken kendilerinden masraf, vergi, resim ve prim 
alınmaz. 

Kovuşturma sonunda suçlulukları anlaşılanlar bu hükümden faydalanamazlar. 

MADDE 15. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü 
maddesi hükümlerine göre müstafi sayılmış olup da bu kanunun yayımı tarihine kadar yabancı 
kadınla evlilik veya beraber yaşama münasebeti sona ermiş 'bulunanlar hakkında bu madde ile 
evvelce uygulanmış bulunan hükümler, bütün hukukî neticeleriyle affedilmiştir. 

1076 sayılı Kanunun 16 nci maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerinin taksirli suçlar hariç, Hâkimler ve Memurin kanunları 
ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve inzibati 
karar veya yapılmış ve yapılacak işlemlere ve subay, askerî memur ve astsubayların cezaları
nın hukukî neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya subay, askerî memur, astsu
bay olarak kabul olunmamak ve askerî nisbetin kesilmesi işlemlerine şümulü yoktur. Ancak 
1 nci maddenin (B) bendinden faydalanan askerî ve sivil şahısların emeklilik haklan geriyeri-
lir5 
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MADDE 17. — Yargıtay ve Askerî Yargıtay 3a incelenmekte bulunan bir ceza dâvasının or
tadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, ujulünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelenmiş 
olan. şahsi hak dâvalarına ait kararlar üzerinde Temyiz incelenmesi yapılmak üzere, dosya gö
revli hukuk dairesine gönderilir. Şahsi hakka ait mahkûmiyet kararı hukuk dairesinde bozul
duğu takdirde, dosya görevli ve yetkili hukuk mahkemesine yollanır ve o mahkemece Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince dâva karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilâmından alınacak harçlar, hukuk ilâmlarındaki harçların aynıdır. 
Mahallî mahkemeler peşin ilâm harcını tamamlattıktan sonra dâvaya devam ederler. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet kararı ile beraber, usulünce 
açılmış şahsi hak dâvalarına aidolarak verilmiş mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelenmesi, 
ceza kararlarının Temyizdeki şartlara göre isten ligi takdirde, dosya yakardaki fıkra gereğince 
işleme tabi tutulur. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hükümlülerin salıverilme 
işleri, kanunun yürürlüğe •girmesinden itibaren 20 gün içinde tamamlanır. 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi 
Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa 

36 9.1 388 8 123 848,849,888:911, 
2 38 483 93 434,437:482 912:921 
5 60 • 3 94 488:513,514:548, 
7 108 571:612,624:627 549:552 

109 632:658,659:682 97 567:586,587:592 
110 716:728 
111 739 :742,742 :744, 

745 :772,773:784 • 

8 112 5 :38,39 :42 
113 45:88,89:92 
114 102 :149,150:186, 

187:190,199:230 

I - Gerekçeli 79 ve 79/a 1 nci ek S. Sayılı bas nayazılar Millet Meclisinin 108 ile 123 ncü Bir-
sşimlerine, 816 S. Sayılı /basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 93 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu kanunu; Millet Meclisi Adalet ? Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyon
ları görüşmüştür. 


