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Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edilmesi hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 3 . 10 . 1971 - Sayı :

13975)

No.
1490

Kabul tarihi
28 . 9 . 1971

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde fıkralar
eklenmiştir :
Bir kimse, gayrimeşru olarak, kamu hizmetlerinin görülmesine mahsus binalar veya müştemi
lâtına girilmesine veya orada kalınmasına cebir ve şiddet göstererek veya tehdidederek veya
eşya üzerinde zor kullanarak engel olursa, altı aydan iki seneye kadar hapis cezasına mahkûm
olur.
Bir kimse, gayrimeşru olarak, her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim müesseselerine veya
öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri yurt veya benzeri yerler veya bunların müştemilâtı
na girilmesine veya orada kalınmasına cebir ve şiddet göstererek veya tehdidederek veya eşya
üzerinde zor kullanarak engel olursa yukarıki fıkrada gösterilen ceza ile cezalandırılır.
Eğer yukarıki iki fıkrada gösterilen fiil; silâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale koyarak
yahut birkaç kişi tarafından birlikte veya mevcut veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin husule ge
tirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile işlenmiş ise, iki seneden beş seneye kadar hapis cezası
hükmolunur ayrıca beş sene emniyeti umumiye nezareti altına konulabilir.
MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde
rilmiştir :

değişti

Madde 201. — Her kim cebir ve şiddet yahut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini her ne
suretle olursa olsun tahdit veya menederse üç aydan iki seneye kadar hapis cezasına mahkûm
olur.
Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile gerek işçiyi ve gerek ticaret veya sanat sahiplerini
veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya yahut evvelce kabul edilen şartlardan başka
şartlar altında mukaveleler kabulüne icbar etmek maksadiyle bir işin tatiline veya nihayet bul
masına sebebiyet verir veya tatilin devamına âmil olursa sekiz aydan beş seneye kadar hapis cesasiyie cezalandırılır.
Her kim yukarıdaki fıkralarda gösterilen maksatların istihsaline matuf olmak üzere, cebir
ve şiddet veya tehdit olmaksızın, işyerini her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen iş
gal ederse bir aydan bir seneye kadar hapis cezasiyie cezalandırılır.
Yukardaki fıkralarda gösterilen fiiller silâh ile veya kendini tanınmayacak bir hale koyarak
veya birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse veya ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse yahut
mevcut veya mefruz bâzı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile iş
lenmiş ise; ceza iki misli artırılarak hükmolunur. Ancak hükmoîunacak ceza beş seneyi geçemez.
MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 236 nci maddesi
rilmiştir :

aşağıda yazılı olduğu

şekilde değişti

Madde 236. — Memur veya işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinden, üç veya
daha fazla kimse, aldıkları karar gereğince, kanun hükümlerine aykırı olarak, memuriyetle
rini terk eder veya vazifelerine gelmezlerse veya vazifelerine gelip de görevlerini, geçici de olsa,
kısmen veya tamamen yapmazlar yahut yavaşlatırlarsa, herbiri hakkında iki aydan altı aya ka
dar hapis ve beşyüz liradan üç bin liraya kadar ağır para cezası ile birlikte muvakkaten memu
riyetten mahrumiyet cezası da hükmolunur.
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Başkaları tarafından alınan karara uyarak yukardaki fıkrada yazılı fiilleri işliyen memur
veya işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti görevlilerine de aynı ceza hükmölunur.
MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesine
fıkra eklenmiştir :

aşağıda yazılı olduğu şekilde bir

Her kim birinci fıkrada yazılı olan şahıslardan birinin vazife gördüğü yeri her ne suretle
olursa olsun kısmen veya tamamen işgal ederek, vazifesine mütaallik bir işin yapılmasına mâ
ni olursa altı aydan üç seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Fül, cebir ve şiddet veya teh
ditle işlenirse bir seneden üç seneye kadar, silâhla veya kendini tanmmıyacak bir hale koyarak
yahut birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse, iki seneden beş seneye kadar hapis cezasına hük
mölunur.
MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 261 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir :
Madde 261. — Kanun ve nizamlara aykırı olarak mektep veya dersane açanlar, açılan mek
tep veya dersane kapatılmakla beraber altı aydan iki seneye kadar hapis cezasiyle cezalandı
rılır.
Ruhsatsız öğretmenlik edenlerle bunları istihdam eyliyenlere de aynı ceza verilir.
Mükerrirler hakkında verilecek ceza bir sene hapisten aşağı olamaz.
MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 264 n?ü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir :
Madde 264. — Her kim aidolduğu merciden ruhsat almaksızın dinamit veya bomba veya bu
na benzer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve sair ateşli ecza yapar veya bunları yabancı
memleketten Türkiye'ye sokar veya sokmaya vasıta olur veya memleket içinde bir yerden diğer
bir yere götürür veya yollar veya götürmeye bilerek tavassut ederse, üç seneden beş seneye ka
dar hapsolunur ve kendisinden bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezası alınır.
Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadiyle teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler ve
ya teşekküle mensubolanlar tarafından sözü gegen fıkrada yazılı suçlar işlenirse, failler hak
kında yedi seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezası hükmölunur.
İkinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada yazıh
suçları işlemeleri halinde beş seneden on seneye kadar ağır hapis cezası hükmölunur.
Birinci fıkrada yazılı fiilleri ika etmek maksadiyle iki veya daha fazla kimselerin evvelden
anlaşıp birleşmeleri teşekkül sayılır.
Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bulunduranlar veya satanlar veya satılığa çıkaran
lar veya alanlar bir seneden iki seneye kadar hapis, beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para
cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn bir muhalde veya civarında yahut umumun gelip ge
çeceği bir yerde ateşliyenler veya patlatanlar yahut bırakanlar, fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde, İM seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.
MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 266 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir :
Madde 266. — Bir kimse resmî sıfatı haiz olan bir memurun huzurunda ve ifa ettiği vazife
den dolayı şeref veya şöhretine veya vakar ve haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve haka
rette bulunursa, aşağıda gösterilen suretlerle cezalandırılır :
1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma efradından veya iki veya üçüncü bendlerde mez
kûr memurlardan gayn memurinden biri aleyhinde ise iki aydan sekiz aya kadar hapis ve ikiyüz elli liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezası ile mâhkum edilir.
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2. Hakaret ve taamız asker veya jandarma subaylarımdan veya polis konıiserierinden veya
âmirlerinden yahut il genel meclisi veya belediye meclisi üyelerinden biri aleyhimde ise üç aydan
iki seneye kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
3. Hakaret ve taarruz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile temsil sıfatını veya emir
ve idare salâhiyetini haiz rüesadan. veya hâkim ve Cumhuriyet Savcılariyle bunların yardım
cıları veya sorgu Ihâkimlerinden biri aleyhinde vâki olursa altı aydan otuz aya kadar hapis ve
bin liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Eğer birinci fıkradaki (hakaret fiilî maddei mahsusa tâyin ve iSnadiyle Vâki olursa :
Bir numaralı (benddeki ihalde beş aydan üç seneye kadar Ihapis ve beşyüz liradan üç bin liraya
kadar ağır para cezasına;
İki numaralı benddeki halde altı aydan üç seneye kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya
kadar ağır para cezasına;
Üç numaralı benddeki halde yedi aydan üç seneye kadar hapis ve bin beşyüz liradan üç bin
liraya kadar ağır para cezasına hükmölunur.
Hakaret ve taarruz, memurun sıfat Veya hizmetinden dolayı, umuma neşir veya teşhir olun
muş yazı veya resim veya sair neşir vasıtaları ile işlenmiş olursa, fiilin mahiyetime göre, yukarı
fıkra ve bendlerde yazıh ceza üçte bir nisbetinde artırılarak hükmölunur.
îSıfat veya 'hizmetinden dolayı vâki hakaret ve taarruz, memurun gıyabında alenen işlen
miş dursa, fiilin mahiyetime göre, yukarı fıkra Ve bendlerdeki cezaların yarısı hükmölunur. Bu
fıkradaki suçun tekevvünü için 153 ncü maddedeki aleniyet şarttır.
MADDE 8. — Türk «Ceza Kanununun 268 nci maddesine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir :
Hakaret ve taarruz (birinci fıkrada gösterilen heyetlerin sıfat veya hizmetinden dolayı umuma
neşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıtalariyle işlenmiş olursa, fiilin ma
hiyetine ığöre (birinci veya ikindi fıkralarda yazılı olan Cezalar yansı nisbetinde artınlarak hük
mölunur.
Sıfat veya Ihizmetinden dolayı vâki hakaret ve taarruz, birinci (fıkrada gösterilen heyetlerin
gıyabında alenen işlenmiş olursa, fiilin mahiyetine ığöre birinci veya İkinci fıkralarda yazılı olan
cezaların yansı hükmölunur. Bu fıkradaki suçun tekevvünü için 153 ncü maddedeki aleniyet
şarttır.
MADDE 9. — Türk Ceza
rilmiştir :

Kanununun 296 nci (maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti

Madde 296. — Her kim ıhapis cezasından aşağı olmıyan cezayı müstelzim bir cürüm işledikten
sonra bu cürmün İcrasında faillerle evvelce ittifak etmiş ve ıcürmü neticelendirmekte yardımı
dokunmuş olmaksızın, bir kimsenin o ıcürümden istifadesini temine veya (Hükümetçe İcra oluna
cak tahkikatı yanlış yola sevk etmeye yahut Hükümetin araşıtırmalanna veya hükmün icrasına
karşı faili gizlemeye yardım eder yahut hakkında yakalama Veya tevkif müzekkeresi çıkanlmış olan
bir kimsenin saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere derhal haber vermezse veya her
kim bu cezalan istilzam eden bir cürmün eser ve delillerini yok eder yalhut bunlan bir suretle de
ğiştirir veya bozarsa, 'hapis cezasını gerektiren suçlarda altı aydan iki yıla kadar, ağır Ihapis ceza
sını gerektiren suçlarda iki seneden dlört seneye, ölüm cezasını gerektiren suçlarda da üç seneden
beş seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. Şu kadar ki, bu ceza müddeti asıl cürüm Üçin ka
nunda tâyin edilen cezanın üçte birini geçemez. Sair fiillerden dolayı tertibolunacak ceza beşyüz
liradan bin liraya kadar ağır para cezasıdır.
Bu fiilî usul veya Ifüruunun, kan veya kocasının yahut kardeşinin
seye ceza verilmez.

lehine olarak işliyen kim
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[MADDE 10. — Tdirk Ceza IKaımnumın 304 nöü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir :
Madde 304. — I - Önceden aralarında bir anlaşma olsun veya elmasın üç ve daha ziyade mahkûm veya mevkuf Iher ne sebeple olursa olsun ceza evi idaresine karşı ayaklanırsa, bir seneden üç
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
Cebir ve şiddet göstererek veya tehdidederek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek ceza
evinin ideresine kısmen veya tamamen mâni olunması hali bu maddenin tatbikinde ayaklanma sa
yılır.
Kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya silâhla katılan mahkûm veya mevkuflar üç seneden
beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
Yukariki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse, tâyin olunan ceza,
tahribatın derecesine göre üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur.
H - Azmettirenler veya teşvik edenler ayaklanmaya fiilen katıldıkları takdirde, haklarında
birinci bendin birinci veya üçüncü veya dördüncü fıkralarında yazıh olan cezaların yukarı haddi
hükmolunur.
ni - Haklarında bu madde hükmü uygulananlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm edilmiş olanlar cezalarının beşte dördünü, müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olanlar ceza
larının otuz senesini iyi halle geçirmedikçe meşruten tahliyeden istifade edemezler.
MADDE 11. — 11 Haziran 1936 tarih ve 3038 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile kaldırılan Türk
Ceza Kanununun 384 neü maddesi yerine, ikinci kitabın yedinci babının «Nakliye ve muhabere va
sıtaları aleyhinde cürümler» ile ilgili ikinci faslının ilk maddesini teşkil etmek üzere ve 384 neü
madde olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir :
Madde 384. — I. - Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf
ederek yahut hile ile kara nakil vasıtasını hareket ettirmiyen veya hareket halinde bulunanları
durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere sevk ettiren kimse altı aydan bir seneye kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
Pul silâhla veya birkaç kişi tarafından birlikte işlendiği takdirde ceza yarı nisbetinde artırıla
rak hükmolunur.
II - Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek yahut hile
ile deniz nakil vasıtasını hareket ettirmiyen veya hareket halinde bulunanları durduran veya git
mekte olduğu yerden başka bir yere sevk ettiren kimse altı aydan iki seneye kadar hapis cezasiy
le cezalandırılır.
Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından birlikte işlendiği takdirde ceza yarı nisbetinde artırıla
rak hükmolunur.
HI - Her kim bir uçağı kaçırır veya kaçırmaya teşebbüs ederse üç seneden beş seneye
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.

kadar

Kaçırılan veya kaçırılmaya teşebbüs edilen uoak umumun istifadesine arz edilmiş ise fail dört
seneden altı seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
Kaçırma veya kaçırmaya teşebbüs fülî cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile işlenirse fail
birinci fıkrada yazılı olan halde dört seneden altı çeneye, ikinci fıkrada yazılı olan halde beş sene
den yedi seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.
IV - Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile bir uçağı gitmekte olduğu yerden başka
bir yere sevk ettirir veya sevk eder veya bu fiillerden birine teşebbüs ederse on seneden onbeş
seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.
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V - Her Mm yerde bulunan bir uçağı tahrip veya imha ederse beş seneden
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.

on seneye kadar

Bir uçağı, hareketine mâni olacak derecede bozan veya zarar veren kimse, yapılan tahribatın
derecesine göre, bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.
Uçak umumun istifadesine arz edilmiş ise, hükmedilecek ceza birinci fıkrada vazıh
yedi sene, ikinci fıkrada yazılı olan halde üç sene ağır hapisten aşağı olamaz.
MADDE 12. — Türk Ceza Kanununun 391 nci
miştir :

olan halde

maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde

değiştiril

Madde 391. — Bir kimse, telgraf, telefon ve telsiz makinalarma veya alât ve edevatına veya
tellerine zarar verir veya elektrik cereyanlarının dağılmasına sebebolur veya her ne suretle olursa
olsun telgraf veya telefon veya telsiz muhaberat ve neşriyatını inkıtaa uğratırsa bir seneden beş
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
MADDE 13. — Türk Ceza Kanununun 492 nci maddesinin son fıkrası kaldırılmış ve yerine
aşağıda yazılı olan fıkralar eklenmiştir :
Hırsızlık enerji naklini veya haberleşme tesislerinin irtibatını sağlayan tel, kablo veya benzeri
iletkenler hakkında işlenirse fail üç seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte yapılır yahut suçun işlen
mesinde yukarda yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse cezanın yukarı haddi verilir.
MADDE 14. — Türk Ceza Kanununun 495 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıda gösterildiği

şe

kilde değiştirilmiştir :
Her kim, menkul bir malın zilyedini veya cürüm mahallinde bulunan bir başkasmı cebir ve
şiddet kullanarak veya şahsan veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdidederek
o malı teslime yahut o malın kendi tarafından zaptına karşı sükût etmeye mecbur kılarsa on sene
den yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur.
MADDE 15. — Türk Ceza Kanununun 496 nci maddesi aşağıda
rilmiştir :

yazılı olduğu şekilde

değişti

Madde 496. — Her kim, bir kimseyi cebir ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen bü
yük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdiderek o kimsenin yahut başkasının zararına hu
kukça hükmü haiz bir senedi vermeye veya imza etmeye yahut koparıp mahvetmeye mecbur bıra
kılırsa on seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm olur.
MADDE 16. — Türk Ceza Kanununun 497 nci maddesinin
şekilde değiştirilmiştir :

ilk fıkrası aşağıda

Yukardaki maddelerde beyan olunan cürümler, geceleyin veya silâh
onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası verilir.

yazılı

olduğu

ile tehdidederek işlenirse

MADDE 17. — Türk Ceza Kanununun 498 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu
rilmiştir :

şekilde

değişti

Madde 498. — Bir kimse, her ne suretle olursa olsun hayat veya ırz veya mal hakkında büyük
bir zararla korkutularak yahut Hükümet tarafından verilmiş gibi emir göstererek başkasını para
veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet göndermeye veya bir mahalle koymaya veya bunla
rın kendi eline geçmesini temin etmeye mecbur kılarsa onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır ha
pis cezasına mahkûm olur.
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MADDE 18. — Türk Ceza Kanununun 499 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir :
Madde 499. — Her kim, para veya eşya veya hukukça hükmü haiz bir senet almak için bir
kimseyi hapseder yahut dağa veya tenha bir mahalle kaldınrsa, maksadına nail olmamış ise
onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Maksadına nail olmuş ise
cezanın yukarı haddi hükmolunur.
Her kim birinci fıkrada gösterilen füli, siyasi veya sosyal maksatlarla veya resmî makam
ları bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için işlerse, maksadına nail olmamış ise müebbet
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. Maksadına nail olmuş ise hakkında idam cezası hükmolunur.
MADDE 19. — Türk Ceza Kanununun 500 neü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir.
Madde 500. — Her kim, 64 ve 65 nci maddelerde beyan olunan ahvalin maadasında evvelce
Hükümete haber vermeksizin adam kaldırma cürmünden maksudolaıı şeyi elde etmek için şifahi
veya tahrirî muhabere naklederse üç seneden beş seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur.
MADDE 20. — Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir.
Madde 526. — Salahiyetli makamlar tarafından adlî muameleler dolayısiyle yahut âmme em
niyeti veya âmme intizamı veya umumi hıfsıssıhha mülâhazasiyle kanun ve nizamlara aykırı olmıyarak verilen bir emre itaat etmiyen veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eylemiyen kimse,
fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aydan üç aya kadar hafif hapis veya ikiyüz elli
liradan beşyüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
Şapka iktisası hakkında 671 sayılı Kanunla Türk harflerinin kabul ve tatbikine dalı- 1353 sa
yıh Kanunun koyduğu memnuiyet veya mecburiyetlere muhalif hareket edenler iki aydan altı aya
kadar hafif hapis veya bin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.
MADDE 21. — Türk Ceza Kanununun 537 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir :
Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören daire veya kurumlar veya her nevi ve derecede
ki eğitim ve öğretim müesseseleri yetkilileri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya mahsus yer
lerine konulmuş basılı veya basılı olmıyan evrak, resim veya elyazısı kâğıt veya levhaları bulun
dukları yerlerden çıkarır yahut yırtar veya tahribeder veya bunları her ne suretle olursa olsun
olsunmıyacak veya muhtevalarının başka şekilde anlaşılmasına sebebiyet verecek şekillere veya işe
yaramıyacak hale sokarsa bir aydan üç aya kadar hafif hapse ve yüz liradan beşyüz liraya kadar
hafif para cezasına mahkûm edilir. Ayrıca, bu fiillerin işlenmesi dolayısiyle sebebiyet verilen
zararların tazminine de hükmolunur.
Kanunda yazılı olan daha ağır cezayı gerektiren hükümler saklı kalmak üzere, kamu hizme
tine tahsis edilmiş binaların veya mabetlerin veya, her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim mües
seselerinin veya öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri yurt veya benzeri yerlerin veya bunla
rın müştemilâtının her hangi bir yerine basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya yazılmış her
türlü yazı veya resimleri veya bunları havi kâğıt, pano, pankart, bant, veya benzerlerini, yetküi
memur ve mercilerin, evvelden verilmiş yazılı müsaadesi olmadan, asanlar veya koyanlar yahut
bunlardan suç konusu teşkil edenlerin asılmasına veya konulmasına müsaade edenler hakkında da
yukarıki fıkrada yazılı cezalar uygulanır.
Yukarıki fıkrada gösterilen bina ve müştemilâtın her hangi bir yerini her ne suretle olursa
olsun, boyayanlar veya bu yerlere yazı veya resim yapanlar hakkında da birinci fıkrada yazılı ce
za uygulanır.
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iki ve üçüncü fıkralarda gösterilen fiillerin eserlerini derhal ortadan kaldırrnıyan ve bunların
yok edilmesi için gerekli işlemlere girişmiyen yetkililer hakkında bu kanunun 230 ncu maddesinde
yazılı cezalar uygulanır.
MADDE 22. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23. — Bu kanunun hükümlerini Adalet Bakam yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
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I - Gerekçeli 177 ve 177 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazılar Millet, Meclisinin 144 ncü Birle
şimine, 1663 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 117 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Adalet, Cumhuriyet Senatosu
ları görüşmüştür.
IH - Esas No. : 1/494
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