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GEREKÇE
1 . 7 . WM tariihinde yiiriirlüğe giren ve yarjm yüz yıla yalklıaşan tatbikattı sırasında çeşitli
sebep ve Shıtiya^lanlıa yirmi yedi defa değiştirilmiş alan ^Tjürk CJeza Kanunu .umramd alhenlk ve in
sicamını kaybetmiş ve Ibu had ise, uygulamada birtakım aksaklıkların doğmasınla yal açmışitı.
ıSöz korauısu malhızurlamn giderilmesi içim Türk Öezıa Kanununun t!üm)ü üzerinde 'çalışmalar de
vam eitımekle beraber; son senetlerde, anemlekeitimJiızde, -kanunılamn boşluk ve noksanlıklarımdan
fajydalaoıılim'ak ve bâzı suıçların meveuit müeyyidelerinin yetersizliğinden ©esaret alınmak suretiyle
bâzı grup ve şahıslarımı birtakım eyleımilere teşefobıüs etitdlklerd görülnııelkıtedir.
tBnnJlıarın Ibaşlıcaları; fabrika, iımallıâltlhane ve atelye. 'gibi işyerlerinin işgali .ünjlversiıtie ve vülk®ek okullar gibi her nevi -eğitim ve öğretim müessesdlerinin faaliyetlerine mani oilunıması, bâzı.ka
mu görevlilerinim vazifelerini terk veya vaızilfele rine ait işlerim ki'smıegtı veya tamıpmem yapmama
ları, şehir ieji nakil vasııtallarmın-seferden alukonuimıaışı, bankalarım basılarak sayulmıası ve adam
kaldırılması jgibi, ekseriyötle tapllu bir halde ve silâh, dinamit, jateşli eoza ve bemızeşrlerıi kullanıljmıajk snretöiyle işlenen fiillerdir.
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Yurdumuzda [huzur ve sükûnu, ığülveniMık v e assayiişi bozan, geçici de 'olsa Ibir kıısıım. âimımıe !hizmiertUerinin alksamıasına sebebiyet veren bu fiillerin (önlenmesi ve âcillen ikmali gereken diğer (bâtzı
noksanlıkların giderilmesi için Türk Ceza Kanununun 'bâzı maddelerinin değd^tiıriliınesi ve İbâzı mad
delerine fıkralar ilâvesi zaruri görülmüştür.
Söz konusu değişiklik ve ilâvelerin gerekçeleri aidolduğu maddelerde izalh «daılmlş (bulunmak
tadır.
Madde gerekçeleri
Madjde 1. — Tasarının birinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesine fıkralar
eklenmektedir.
Birinci fıkrada; gayrimeşru olarak kamu hizmetlerinden faydalanmayı önlemek amaciyle, bu
hizmetlerin görülmesine tahsis edilmiş olan bina ve müştemilâtına girilmesine veya orada kalın
masına cebir ve şiddet veya tehdit veya eşya üzerinde zor kullanarak engel olunması keyfiyeti
teorim edilmektedir. Bu fıkradaki suç unsurlarını teşkil eden cebir ve şiddet ile tehdit, bir açık
lamayı lüzumlu kılmıyacak kadar vazıh olup mahkeme içtihatlarımızla hudut ve şümulü tâyin edil
miştir. Eşya üzerinde zor kullanmaya, gelince; kasdedilen husus her hangi bir eşyanın tahsis edil
diği kullanma şeklini değiştirerek, bilfarz barikatlar kurmak, hizmete tahsis edilmiş binaların ka
pılarına yığmak suretiyle girişe mâni olmak veya oradan çıkılmasına icbar etmektir. Zor kul
lanma keyfiyeti maddi bir hâdise olması itibariyle eşya üzerinde zor kullanıp kullanılmadığını
mahkeme tesbit ve takdir edecektir.
Bu fiil eğitim ve öğretim müesseselerine veya öğrencilerin toplu halde ikâmet ettikleri yurt
veya benzeri yerlere yahut bunların müştemilâtına girmelerini veya oralarda kalmalarını önlemek
maksadiyle işlenirse birinci fıkradaki ceza hükmolunacaktır.
Şüphesiz ki b u ' fiiller gayrimeşru maksatla ve buralardan istifadeyi önlemek gayesiyle cebir
ve şiddet veya tehdit gösterilerek yahut eşya üzerinde zor kullanılarak işlenm^lidir.
Her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim müesseseleri veya öğrencilerin toplu halde ikâmet
ettikleri yurt ve benzeri yerler, ibaresiyle kasdolunan husus ister özel ister âmmeye ait bulun
sun, derecesi ve nevi ne olursa olsun eğitim ve öğretim yapılan bilûmum müesseseler ile yurtlar
olup bunlar maddenin kapsamına girmektedir.
Madde 2. — Bu tasarının ikinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesi değişti
rilmektedir.
Söz konusu maddenin birinci fıkrasında sanat ve ticaret serbestisinin men ve tahdidi, ikinci
fıkrasında da gerek işçiyi gerek ticaret ve sanatsahiplerini veya işvereni yevmiyeleri azaltıp ço
ğaltmaya yahut evvelce kabul edilen şartlardan başka şartlar altında mukavele kabulüne icbar
etmek maksadiyle işin tatiline veya durmasına sebebiyet verilmesi, tatilin devamına şâmil olun
ması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu fiilerin cebir ve şiddet veya tehdit ile işlenmesi halinde suç
teşekkül etmektedir.
Yukardaki maksatların istihsaline mâtüf olmak üzere işyerinin cebir ve şiddet yahut tehdit
ile işgalinde, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikinci fıkra hükmünün uygulanması gerekmek
te ise de, cebir ve şiddet kullanmadan veya tehdidetmeksizin bir işyerinin işgali halinin 201 nci
maddenin kapsamına girip girmediği hususu vazıh değildir.
Bu hususu açıklığa kavuşturmak için maddenin 1 ve 2 nci fıkralarındaki maksatların istih
saline mâtûf olmak üzere cebir ve şiddet kullanmaksızm veya tehdidetmeksizin bir işyerinin her
hangi bir suretle kısmen veya tamamen işgal edilmesi halinin suç olduğu maddede sarahaten der
piş edilmiş bulunmaktadır.
Böylece, ticaret ve sanat serbestisini tahdit veya men yahut yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya
veya evvelce tâyin edilen şartlardan başka şartlar altında mukavele kabulüne işçiyi veya sanat ve
meslek sahiplerinin veya işverenin icbar için bir işyerinin cebir ve şiddet kullanarak veya teh?
didereik işgal edilmesinde, fiilin mahiyetine göre 1 nci ve 2 nci fıkra hükmünün; yukardaki makMillet Meclisi
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şadın istihsaline. matuf olmak ü z e r e cebir ve şiddet kullanmaksızm veya tehdidetnıeksizin her
hangi bir suretle bir işyerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi halinde de maddeye ilâve edi
len 3 ncü fıkra hükmünün tatbiki gerekecektir.
Maddede gösterilen fiiller, silâhla veya kendini tanınmıyacaık bir hale koyarak veya birkaç kişi
tarafından birlikte işlenmesi yahut işyerinde aynca tahribat meydana getirilmesi keyfiyeti, cezanın
artırılması için bir .sebep teşkil ettiği kabul edilmiş ve bu hususu sağlamak maksadiyle de mad
deye bir fıkra eklenmiştir. Bu fıkrada sayılan ağırlaştırıcı sebeplerden birini teşkil eden tahri
battan maksat, icra olunan fiilin meydana getirmesi normal bir zarar olmayıp, bunun dışında ve
failin ızrar kasdma makrun olarak
Tadil edilen maddedeki işyeri unsurunun maması açıktır. İşyerinin ne olduğunu İş Kanunu tâ
yin ve teshit etmiştir.
Değiştirilen maddede, hudut ve şümulü ile riayeti gereken diğer kaideleri kanunda belli edi
len, grev ve lokavt hakkının dışında kalan fiilî durumlann önlenmesi istihdaf edildiğinden 275
sayılı Toplu Sözleşme ve Lokavt Kanununun işçi ve işverene tanıdığı hak ve vecibelerin tahdit
veya genişletilmesi bahis konusu değildir.
Bu itibarla 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun bütün hükümleri saklıdır.
Madde yeniden düzenlenirken çalışma, hürriyetinin, grev ve lokavt hukuku haricinde tahdit
v^ya men edilmesi keyfiyetinin millî ekonomik ve dolayısiyle kamu düzeninde meydana getire
ceği olumsuz etfkiler göz önünde tutularak müessiriyeti temin için yürürlükteki maddenin cezala
rının aşağı haddi artırılmış ve maddeye eklenen fılkralann cezası da yukardaki fıkralar cezalariyle mütenasibolmak üzere tâyin ve tesbit edilmiştir.
Madde 3. — 236 ncı maddenin suç unsurlannda değişiklik yapılmak suretiyle tatbik alanı ge
nişletilmiş ve kolaylaştınlmıştır.
Suç olan husus, Devlet memurlarının, önceden aralarında ittifak etmiş olsun veya olmasınlar,
usul ve nizama aykın olaralk birlikte memuriyetlerine ait vazifeleri, geçici de olsa kısmen veya
tamamen yapmamaları veya yavaşlatmalan keyfiyetidir. Buna göre suçun teşekkül etmesi için
önceden ittifak dttMerinin yani anlaştıklarının sübuta ermesine lüzum ve zaruret yoktur. Bir
likte hareket edilmiş olması suçun teşekkülü için kâfidir.
Maddedeki «Birlik» unsuru, müşterek eylemi ifade etmek için kullanılmıştır. Önceden aralan n d a bir anlaşma olsun veya olmasın toplu olarak hareket edilmiş olmasının anlaşılması suçun
tcşdkkülü için yeterlidir. Bilfarz, bir meslekî teşekkülün bildirisini, radyo veya basın gibi, her
hangi bir vasıta ile öğrenen üç veya daha ziyade memurun vazifelerini terk etmeleri, gelmemeleri,
gelip de kısmen veya tamamen görevlerini yapmamalan yahut yavaşlatmalan halinde «Birlik»
unsuru vüeuda gelmiş sayılacaktır.
Birlikte hareket edilmiş olduğunun kabulü içıin memurların aynı dairede eyleme başlamış
olmalarına da lüzum ve zaruret yoktur. A y n ayrı yerlerde bulunsalar dahi bir merkezin telkin ve
tavsiyesine uyarak üç ve daha ziyade memurun maddede sayılan eylemlere tevessül etmiş olmal a n suçun teşekkülü için yeterli sayılmaktadır.
Madde 4. — Türk Ceza Kânununun 237 nci maddesinin dört, beş ve altıncı fıkralarında ya
saklaman fiillerin memleketimiz bünyesinde husule getirdiği olumsuz etkiler göz önünde tutalanak
suçla ceza arasındaki tenazuru sağlamak için, anılan fıkralardaki cezalann aşağı haddeleri artı
rılmış bulunmaktadır.
Madde 5. — Tasarının beşinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesine iki fık
ra eklenmiştir.
Yürürlükteki madde resmî merciler azalarından veya Hükümet memurlarından biri hakkında
^vazifesine mütaallik bir" işi yapmaya yahut yapmamaya icbar için şülddet veya tehdit gösteren kim
seyi cezalandırmaktadır. Bu itibarla, icbardan a y n olarak, her hangi bir saikle görev yapılan yer
lerin mücerret işgali ile maddede gösterilen vazifelerinin dolaylı olarak görevlerini yapmalarına
imkân verilmemesi hali maddenin kapsamı dışmda kalmıştır.
'-Millet Meçlisi
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Maddeye ilâve edileli ilk fıkra ile, vazife' görülen yerin müeerret işgali ve bu işaretle vazife
sini görme imkânının selbedilmesi hala müstakil bit* suç olarak öngör&imüş btıilunaffafetadır: Aynı
fıkrada işgal suçunun ağırlaştırıcı sebepleri de sayılmıştır.
Maddeye ilâve edilen iikinci fıkra ele de 201 nei maddede belirtildiği giibd bu madde de, ayrıca
bir 'tahribat meydana getirilmişse, tâyin olunan cezanın tahribatm' ıdereeesi-ne göre üçte birden yarı
ya kadar artırılması derpiş edilmiş bulumu aktadır.
Madde 6. — Kanun ve nizamlara aykırı olacak «nekttep ve dersane aç-aMla*'yalıUt rtffesatsfâ öğ
retmenlik edenlerle bunları istihdam eyleyenlere mevzu ceza yeteriz' (^ö*üldu#ÜHden. ^261 wei mad
denin cezası artırılmış bulunmaktadır.
Madde 7. — Oerek suç unsurları ve gerek jeezft' bâJkmif&dan T4irk '©eaa KiaıMM8effun -264 ncü
maddesinde yapılan değişiklik 30 . 6 . 1970 gün ve 1308 sayılı Kanunla değişte Ü0 . 7 . $$5& güa ve
6136 sayılı «Ateşi M&hlâr ve Bıçaklar haiktenda Kâ^Mkıl» la ahenkli bir kale' 'gftirü»a«stoâen iba
rettir.
Filhakika, memnu olanlar da d&hil ölmaîk üzere :feat«Mu»ı sMMaaiaE m e r m i M a :K»®tMİefeete,. so
kulması, i m a l , satılması, satınalınması, taşınması ve bu^undurtLİıfta&l MÜenİ «ftîlatt 6lâ#$ayılajKanunun kapsamına dâhil bulunmakladır. Bu itibârla 2M «cm ı n a â ^ m n .bfessıci fıkMgmd&kü «veya
memnu silâh ve bunlara mahsus fişek» ibaresi metinden çıkarılmış ve ayrıca aynı maddenin üç ve
dördüncü fıkraları kaldırılmıştır.
Maddenin cezası ise, 6136 sayılı Ateşli Sil&hlar ve Sıcaklar haSkk«Kdaki Kianun •öeaalaffimın,
1308 sıayıîı Kanunla attırılmış olduğu keyfiyeti nazarı itHtera ;«lflSH*Bk, yenliden;tasmam edilmiş
ve bu suretle! 264 ncü maddenin cezalan İte a n ı l a n k a n u n u n cemları-«raessıâa «iifenk ve sttivazene tesis edilmiş -bulunmaktadır.
Yine m;ad!deye, 1308 sayılı Kanunla değişik 6136 sıayılı Kanuna «Hfirtsstnazır «ftaralk, msz İBSÎIUSU
fiSl^pin Wt%a. ifîennıGii feli v*£ %tı İiHeT4-ikm etımök «a-afesa^igsfe "teşe&sknl ^sadıa, .getirenlerle
^ş^kffcülü sâare ed'enler ve 1;e|iök4öS"e n^enMibolâ^laT tam^fsodan anetzifcıa' fiftüernaı â^l@Hiaie«i ha^fflûni
tecrâım edeın fikr&lar^aktenKö&Şı ve "böylece- nııenâı^et için sıfiçalk fehlite *e^kH .««den vre âiğer ff&ıiıîlm)
suçlarıın işılenıntefctoe l o ğ r u d a n <#fcf»öya tetlkiM ı(âan: ı^^eDSn5 öBİaıımejBiattîasöaBâsâii gft88$m)üf$ir.
Ayrıca; meskun bir mahalde veya •civarmda yahut ^tMönsman greiip'-geçeceği b-ir yerde M â n c i
fıikrada gösterâlen dinamit, taomıba veya 'buna benzer yıkıcı veya öldürücü. *&let veya feamat veya
ateşli eeızıa gtilbi tmıadl&eieri -ateçldyenler veya patlatanlar veya bırakanların, fulleri bagikaca dıaiha
•lağiT "bür -cezayı -garektirmediği tekdirdıe,. bâr seneden a^ağı^lma'mıak üzere hapis oeaasııdle eezıalandırılmaları, (maddenin «ton fıteasa ile mğüanaraştır.
Madde 8. — 2 6 6 ntfı n ı & d d e d e v y a ^ l a ^ ^ ^
önce, ımıaddedekii cezalar kanunun hakaret üLe ilgili diğer mfaıddatesrİHiâeM cea#ar 'ile 'aHrovaızeneli tbir hale kofoüUniu^tur. Fîfhafeikia Türk Q&2& KanTaftfflüim ;482 ıraca'fB^deıânin 6138 îsaynlı Ka
nunla değişitirilmıes/i ^neticesinde "adı geçen asıâddedeki eemlrâr, lağırfLa^ktrildığı hsMke 26(6 ncı Trtiaddeye ikönu ıtfâşıkil elden aym mahiyette ve £akfeft derece Mbariyle dıafha ağır %ttlunan «uçun *ee«zıası
aynı nisbette artırıknamıştır. Bunun sonucunda da her İM mailde.laffıa^nd&M-to
tur. Şöyle fei; yu^trflülkte olan fmsaddeye göre, .Eid^esn ^lernmş uokn aleni %afearj^ mEçaınun müeyyMesimiiM şafağı Ihadıâi bir ay hapits ve ükli yüz elli lira ıağır -pıana ^eajası nMaığaj iıalde, ^agpnı .dSülin
reamî stöfate haiz lolân ! bir nıemurun huzurunda ve ifa löttıiği vaBİfedıen dolayı iiştammıesi .haâinde
ısuçılu 'Mr ay hapis ve yüz elli lira ağır para oezasdyle cezalandiiırılmıaktffldır. iEJkıııanıın :267 n d
maiddesinıe göre id© rşısLyelt hakaret fiilî Vazifeiâlni 'ifasından dolayı ş*eûnaıayıp ıda vazife rsırasınlda
vâ)kı olunsa yulkarda göstterlilen eeaa üıçltıe birden yarıya kadar dndirilmelkteldıir. îBn sebeplıe 266
ncı M'addemin »ezıaları yeni ^aşta/n tarzdım ediılım i§ bdkfcifflmatotıadır.
Maddede yap-ılah diğer değlşMIk tee; .ssfat veya hiaanetlerindön dolayı :mnnına J ^ i r , :4«gihir
•ötanımuş yazı, resim veya feâir naşir vtasıtbailıan Me veya gıyapll^nnudıa alemen ^ r e € cşöhretleıiinie. ya
hut haysiyeıtlerfine tebavüz ve hakaret '©dilen mremurların .asorunımıaclarını teinin içjm.:ımaddtanthı so
nuna fıkralar ilâvesinden fflbaretrtlir.
'Millet Medlisi
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B u hükümlerle, yeni.bir ^ ç Jkhdjajs ecülme^ktedijr. Söz^fkJojuuış», W$&r. yjüruBİütote olan foanıana
göre 4e sevme veya. haikarejt suo^noı tenkil ekmektedir. Maddeye İlâve edileli .fıkralarla,
amûm
suçların esasen var olan oezıaları, fiilin vasıf mahiyetimle uygtuıı ojlaifök, 'bdr irail^r »rtırılınııalfeta ve
bunılarm t a k M şajhsi. Jdâva ikamesine bağlı iOİmaktan. ççF^nlıp. re'sen takibi gegefean. ıbir (şuç ha
line getirtflmejkteçiıir. Bu suçlarda zarar gören meni&at, sö.yıme veya. halk&reçte <mwlmtahıolan
şahısm JkenJdisânıden ızrİyade Devlet idarejşi'dtk. Çünkü bu şahgı, sıfat veya, higm^tl&rM'dein dolayı
mâmız kaldığı hakarett ve taıarruzıu gördüğü âmme b&$m&$nl&m la'yı^maya. imjkâsn yoktur. Bu ijtdbaçla; Jbu şuıglara Tüufe .öezaa Kanupupun «şahıslara karşı cürüımleF>> b e t a d a 4eğil, «Devlet idaresi
aleyhiinide cürümlıer» ıtoabındıa yer vertiilımesi uygun göriilmıüışıtür.
Sıjfîat veya hli^mietleıûnıden dolayı vâki sövme veya hakaret failinin gıyaben işle^mjeısi halliaide,
bu aıuaddoye göre eezajanıdırılması içân »kjanunnın 153 noü miadkiejstiıjlde yazılı olduğu gibi alenen
â^leninıeısl yarii uıiıuuımıi veya umuma açık foir mahialde ve birden ziyade, kimseler lıaızurunida yaJhnıt
toplantının ./mahal veya içtiönaa. işrbinaik cdıemleriin a'dedi veya topiLaipltıınıın mevzuu, ve gayesi itiba
riyle hususi ımajhiyeıtü haiz olmıya-n hir içtüimada, işlemmiş olmam' ş&rttır.
îlave lödilen fıfcjrıajlıardıaM «ıfiiıHn maıhiy elline göre, yukarı fıkra ve bendleride yazılı ceza» dbıpjnesinin mânıasa açıktır. Şayeıt fiil âdâ, hakaret şeklinde tavsif .ddilirS/e, ımemuıim mevki ve dere
cesine, göre birclnei fıkranın beinidlejrfo'de yazılı cezalar neşir yolu ile h&karette bir miktar artırıla
r a k ; gıyaJbd hakarette ise, fıfcrasıında gösterdieaı milktardıa indirilerek hükımedilecektir.
Şayet ffiiI.TOaiddei mıahsnıısa tâyin ve ıknıadiyle vâki olarsa, yine, ma.ğdıurun. meomıriyet mevki
ve derecesine göre ilkânei fıkrada yazılı cezalardan !biri .{hakaretin neşir ile işlenmesinde y a p nişbetiöde arltınlanaik; .gıya'bi hakarette âae-, fikrasınida gösterileaı ıı&Jhertte indİTİlerek hüknpıeclileeektir.
Madde 9. — Yukarda, tasarının sekizinci maddesi hakkında şerd edilen mucip sebeplere müs
teniden düzenlenen iki fıkra 268 nci maddeye ilâve edilmiştir.
Madde 10. — Suç işliyenlerin zabıtaca yapılan araştırma, ve takiplere rağmen kolay elde edil
memelerinde, bunlara yataklık edenlerin rolleri büyük olmakta ve bu durumda suçun işlenmesini
teşvik edici tesirler icra etmek suretiyle memleket emniyet ve .asayişi bakımından zararlı bir durum
yaratmaktadır.
Bu sebeple suçlulara yataklık edenlere verilecek cezaların artırılması uygun görülmüş ve Türk
Ceza Kanununun 296 nci maddesi' tasarıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.
Ayrıca her hangi bir suçtan sanık veya hükümlü olup da hakkında yakalama, veya tevkif müzek
keresi1 .çıkarılmış olan bir kimsenin saklı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili .mercilere çlerhal ha
ber verilmemesi halini müeyyideye bağlayan hükmim, madde; metnine ithal edilmiştir.
Madde 11. — Tasarının bu maddesiyle, 64? sayılı «Cezaların infazı hakkında ICanun» urî geçici
2 nci maddesiyle zımnen kaldırılmış olan Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesi yerine, toplu
bir hareket niteliğinde bulunan, ceza evlerindeki ayaklanmaları müessir bir şekilde ve fiilin mahi
yetine uygu» olarak teerim için yeni bir madde sevk edilmiştir.
Madde ayaklanma fiilmis haysiyetleri > sağan itilam-alınarak bendlere ayrılmış .bulunmaktadır.
Birmoiifeendde üç ve daha aiyade mahkum veya^mevkufun veya her iki grupun müştereken ceza
evi idaresine karşı ayaklanmalarının müeyyidesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. Aynı bendin ikinci
fıkrasaıe^ ise bu maddedeki ayaklanma unsurundan ne kaadedildiğı ifade edilmiştir.
Üçüneü ve.dördüncü fıkralarda ise şiddet .sebepleri gösterilmektedir. Dördüncü fıkradaki tahri
bat unsuru, yalnız ceza evi ve müştemilâtında yapılmış olan zararları değil -buralarda mevcut eşya
lar üzerinde vâki zararları da kapsamaktadır.
Üçüncü bend-, hükmünde ise ayaklananların meşrutentahliye hükmünden istifade etmeleri bâzı
kayıtiayıeı şartların tahakkukuna .tabi kılınmLştır. Bu bend hükmüne göre meşruten t a h i n e hük
münden istifade edecek olan. mahkûmlardan muvakkat hü jriyeti bağlayıcı • cezaya mahkûm edilmiş
olanlar .bütün cezalarının beşte dördünü, hangi fiilden doğmuş olursa olsun müebbet ağır; hapse
mahkûm'edilmiş olanlar, eeaaJarmm otuz senesini iyi' halje geçirmedikle meşruten tahliyeden istifar
de edemiyeceklerdir.
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-_6-Madde İ2. — 3Û38 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış bulunan Türk Ceza Kanununun 384
ncü maddesi yerine kara ve deniz nakil vasıtaları ile uçaklar üzerinde işlenen bâzı suçları cezalan
dırmak için yeni bir madde konulmuştur.
Bir maksadın istihsaline vasıta ve baskı olmak üzere bâzı grupların toplu olarak veya münferi
den umuma tahsis edilmiş kara nakil araçlarının hareketine mâni oldukları veya hareket halinde
olanlarım durdurdukları müşahede edilmiştir. Genel güvenliği ve asayişi bozucu bu hareketlerin önlen
mesini temin maksadiyle maddenin birinci bendi sevk edilmiştir.
Aynı mahiyetteki hareket deniz nakil vasıtaları üzerinde işlendiği takdirde maddenin ikinci
bendi uygulanacaktır.
Millî ve milletlerarası hava ulaştırmasının aracı olan uçakların günümüzde ulaştığı nitelikler
nazarı itibara alınacak olursa bunlarla işlenen suçların ayrı bir kategoride öngörülmesi gerekmekte
dir. Gayet hassas ve o oranda kolaylıkla etkilenebilir bir hale gelen uçaklar, son zamanlarda bir suç
aracı olmuşlardır. Çeşitli amaçlarla, uçaklar her yıl artan bir sayıda kaçırılmaya başlanmıştı!'.
Uçak kaçırmaları, bugünkü hali ile hava ulaştırmasından yararlananların güvenliklerini tehlikeye
sokmaktadır. Günümüzde gerek millî, gerek milletlerarası hava yollarından istifade etmek istiyen
kimseler, kendilerinin hiçbir şekilde karışmadıkları ve bilmedikleri amaçlarla işlenen suçlar sonun
da gidecekleri yerlere varamamakta veya hiç tahmin1 etmedikleri büyük tehlikeler ile karşılaşmakta
dırlar.
Hava ulaştırmasının güvenliğini bozan, bu ulaştırmadan yararlananları zarar ve tehlikeye sokan
ve nihayet devletlerarasındaki ilişkileri dahi etkilemek istidadını gösteren uçak kaçırma olaylarının
önlenmesi için mevzuatımızdaki boşluğun doldurulması uygun görülmüş ve bu sebeple söz konusu
maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci bendleri sevk edilmiştir.
Bu suretle uçak kaçırma veya gitmekte olduğu yerden başka bir yere uçağın sevk ettirilmesi veya
suçlu tarafından bizzat sevk edilmesi fiilleri ile yerde bulunan bir uçağın tahrip veya imhası ya
hut hareketine mâni olacak: derecede bozulması veya zarar verilmesi müstakil bir suç haline getiril
miştir.
Bu fiillerin mahiyeti, işleniş şekilleri ve sebebiyet verdiği büyük tehlike göz önünde tutularak
teşebbüs hali ile fiilin tamamlanması hali arasında bir fark gözetilmemiştir. Fiil; ister nakis, ister
tam teşebbüs halinde kalsın uçak kaçırma suçunun faili hakkında maddede yazılı ceza hükmedilecektir.
Cezalar fiillerin ağırlığı ile mütenasibolarak tertibedilmiştir.
Madde 13. —- Tahrip fiilinin ve muhaberat ve neşriyatın inkıtaa uğratılmasının yalnız telgraf
ve telefona hasrı doğru görülmiyerek telsiz makinalarma ve alât ve edevatına vâki zarar ile telsiz
muhaberat ve neşriyatını inkıtaa uğratmak fiilleri dahi tecrim edilmiş ve cezanın aşağı haddi artı
rılmıştır.
Madde 14. — Enerji nakil hatlarının ve bilhassa haberleşme tesislerinin irtibatını sağlıyan tel,
kablo veya benzeri iletkenlerin muhtelif güzergâh] arda parçalar halinde kesilmek suretiyle çalınma
olayları son zamanlarda artmış ve bu hususta sarf edilen bütün gayretlere rağmen bu olayların ön
lenmesi mümkün olamamaktadır.
Hayatî önemi taşımakta olan askerî veya sivil haberleşme tesislerinin irtibatını veya enerji nak
lini sağlıyan tel, kablo veya benzeri iletkenlerin çalışmaları, âdi hırsızlıktan farklı olarak mütalâa
edilmesi uygun görülmüş ve bu sebeple 492 nci maddede gereken değişiklik yapılmıştır.
Madde 15. — Son zamanlarda Türk Ceza Kanununun mal «aleyhine cürümler» i muhtevi onun
cu^ babın «yağma ve yol kesme ve adam kaldırma» başlığını taşıyan ikinci faslı içinde yer alan
«yağma» (M. 495, «senetin yağması» (M. 496), «korkutarak faydalanma» (M. 498), «adam kaldır
mak» (M. 499) ve «muhabere nakletmek» (M. 500) suçlarını işliyenlerin artmış olması ve bunların
âmme efkârında meydana getirdiği büyük endişe, toplumun temelini teşkil eden emniyet fikrinin
sarsılması ve kamu düzeninin ağır bir şekilde ihlâli göz önünde tutularak bu suçlara ait kifayetsiz
bulunan cezaların artırılması uygun görülmüştür.
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Madde 16. — 495 nci madde hakkında serd edilen gerekçeye müsteniden 496 n^ı maddenin cezası
artırılmıştır.
Madde 17. — 495 nci madde hakkında serd edilen gerekçeye müsteniden 497 nci maddenin cezası
artırılmıştır.
Madde 18. — 495 nci madde hakkında serd edilen gerekçeye müsteniden 498 nci maddenin cezası
artırılmıştır.
Madde 19. — Tasarının 19 ncu maddesiyle, 499 ncu madde iki fıkra haline getirilmektedir. Birin
ci fıkra, 499 ncu maddenin halen mer'i bulunan şeklini kapsamakta, ancak yukarda zikredilen mu
cip sebeplerle muhtevi bulunduğu ceza miktarı artırılmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrası, memlekette son gelişen olaylar dikkate alınarak, Türkiye Cumhuriye
tini. yıkmak ve yurt bütünlüğünü bölmek maksadiyle gizlice teşkilâtlanan bâzı grupların girişmiş
oldukları Devletin temel nizamlarına müteveccih ve bir mânada şeref ve haysiyetine yönelmiş bâzı
tedhiş olaylarından adam kaldırma cürümlerini müessir bir şekilde önlemek ve halen mer'i olan
metnin bâzı boşluklarını doldurmak maksadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır.
öngörülen fıkra ile, birinci fıkrada tesbit edilen adam hapsetmek ve adam kaldırmak fiillerinin
siyasi veya sosyal maksatlarla veya resmî makam] arı bir işi yapmaya veya yapmamaya icbar için
işlenmesi hali, fiilin vahametiyle mütenasibolarak müeyyideye bağlanmış bulunmaktadır.
Madde 20. — 495 nci madde hakkında serd edilen gerekçeye müsteniden 500 ncü maddenin cezası
artırılmıştır.
Madde 21. — Geniş bir uygulama sahası olan 526 ncı maddenin müeyyidesi kendisinden bekle
nen müessiriyeti sağlıyabilecek nitelikte değildir. Keza, Şapka iktisası hakkındaki 671 sayılı Ka :
nunla Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1353 sayılı Kanunun hükümlerine aykırı hareketle
rin cezasını teşkil eden 526 ncı maddenin ikinci fıkrasında vaz'edilmiş olan cezalarda müessir bir
tecziyeyi sağlıyacak nitelikte görülmemiştir.
Bu itibarla sözü geçen 526 ncı madde müeyyidelerinin ağırlaştırılması lüzumlu görülmüştür.
Madde 22. — 537 nci madde de günün ihtiyaç ve şartlarına uygun bir hale getirilmiştir. Bu su
retle, kamu hizmetleri gören daire ve kurumlar ile her nevi ve derecedeki öğretim müesseselerinde
ister basılı, ister basılı olmıyan evrak, resim veya el yazısı kâğıt ve levhaların bulundukları yerler
den çıkarılması, yırtılması veya okunmıyacak yahut muhtevalarının başka şekilde anlaşılmasına se
bebiyet verilmesi keyfiyeti teerim edildiği gibi önceden yazılı müsaade alınmaksızın söz konusu yer
lerde ve mabetlerde, yazı, resim, pano, pankart, veya bant asılması veya bunlardan suç konusu
teşkil edenlerin asılmasına veya konulmasına müsaade edilmesi veya buraların her hangi bir yerine
bilfarz duvar, pencere, taban gibi kısımların boyanması, resim yapılması veya yazı yazılması ceza
landırılmaktadır. Bu itibarla söz konusu müessese ve yerlerde disiplin ve nizamın bozulması önlen
mek istenmektedir.
Madde 23. — Yürürlük tarihi gösterilmiştir.
Madde 24. — Yürütecek makam işaret edilmiştir.
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Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/494, 2/357
Karar No. : 95

15 . 7 . 1971

Yüksek Başkanlığa
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 25 . 6 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Türfc Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı» ile İstanbul Milletvekili î.
Hakkı T ekine!'in Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine
fıkralar ilâve edümesine dair kanun teklifi (2/357), Başkanlığınızca komisyonumuza tevdi edilmiş
olup, Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde komisyonumuzca tetkik ve müzakere
olundu.
Aynı kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesini öngören mezkûr tasarı ve teklifin birlikte
görüşülmesi uygun mütalâa edilmiş ve görüşmelere kanun tasarlısının esas almaması kararlaştırıl
mıştır.
Kanun tasarısının gerekçesinde de ifade edildiği veçhile; son senelerde, memleketimizde, ka
nunların boşluk ve noksanlıklarından faydalanılmak ve bâzı suçların mevcut müeyyidelerin ye
tersizliğinden cesaret alınmalk suretiyle bâzı grup ve şahısların birtakım, eylemlere teşebbüs ettik
leri görülmektedir. Belli bir amacın sağlanmasını teminen yapılmakta olan bu hareketlerin başlıcaları; fabrika, imalâthane ve atelye gibi işyerlerinin işgali, üniversite ve yüksek okullar gibi her
nevi eğitim ve öğretim müesseselerinin faaliyetlerine mâni olunması, bâzı kamu görevlilerinin va
zifelerini terk veya vazifelerine ait işleri kısmen veya tamamen yapmamaları, şehir içi nakil vası
talarının seferden alıkonulması, bankaların basılarak soyulması ve adam kaldırılması gibi, ekse
riyetle toplu bir halde ve silâh, dinamit, bomba, ateşli ecza ve benzerleri kullanılmak suretiyle
işlenen fiillerdir.
Yurdumuzda huzur ve sükûnu, güvenlik ve asayişi bozan, geçici de olsa bir kısım âmme hiz
metlerinin aksamasına sebebiyet veren bu fiillerin önlenmesi ve acilen gereken diğer bâzı noksanlıkla
rın giderilmesi için Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesinin ve bâzı maddeleri
ne fıkralar ilâve edilmesinin zaruri olduğu müşahede ve kabul edilmiştir.
Kanun tasarısı ve tekliflerinin komisyonumuzca yapılan müzakeresi sonunda :
1 — Kamu hizmetlerinin görülmesine mahsus binalarla her nevi ve derecedeki eğitim ve öğre
tim müesseselerine veya öğrencilerin toplu bir halde ikamet ettikleri yurt veya benzeri yerlere
veya müştemilâtına girilmesine veya orada kalınmasına cebir ve şiddet göstererek veya tehdidederek veya eşya üzerinde zor 'kullanarak engel olunması halini müstakil bir suç olarak tanzim eden
tasarının birinci maddesi uygun görülmüştür. Ancak mânanın daha iyi ifade edilebilmesi için ta
sarı metninde bâzı değişiklikler yapılmıştır. Bunlar; «her kim»', «cebir ve şiddet veya tehdit gös
tererek», «yurt ve benzeri yerleri» ibareleri yerine, sırasiyle, «bir kimse cebir ve şiddet gös
tererek veya tehdidederek», «yurt veya benzeri yerler» ibarelerinin kullanılmasından ibarettir.
>«Yurt veya benzeri yenler» ibaresindeki, «yurt» kelimesinin ifade ettiği mâna açıktır. «Ben
zeri yerlere» kelimesine gelince; bu tâbirle kasde dilen husus, hangi isim altında anılırsa anılsın,
bir statüye tabi öğrencilerin toplu halde ikametlerine tahsis edilmiş yerlerdir. Her halde dört
ve beş öğrencinin birlikte kendi nam ve hesaplarına kiraladıkları yahut içlerinden birinin kendi
nam ve hesabına kiralayıp da diğerlerinin kira be .JİLTJO ve düığer masraflara ortaklaşa katıldık
ları apartımain katları veya müstakil bir ev bu maddemin şümulünıe giren «benzeri yerler» iden sayılıı ıyacaktır.
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2 — tş ve çalışma hürriyeti aleyhindeki cürümlere dair 201 nei madSdeenin. ikijiMeâ fıkrssınd*k i «ticaret ve sanat sahiplerini», «unsura», «ticaret veya saamt sahiplerini» şıekâkıde değiştİEİiaiiek
suretiyle tasarınım; ûkkıei ımadidesıi kabul edjıkniştûr.
Tasarı-gerekçesinde de ifade edSldâğö üzere, yerüdeın düzefnlenetn 201 nci maddede, hudut ve ş?üırulü ile riayeti gereken kaideıferi özel kanununda belli edileni, grev ve lokavt hakkınan dışımda
kalan üiillî durumllların önlenmesi istihdaf edÖlm ektedir.
275 sayılı Toplu Sözleşme ve Lokavt Kanunun/um bütün hükümlerdi saklıdır. Bu kanunıun/işçi
ve işverene tanıdığı halk ve tahmil ettüği vecibeler yürürlüktedir.
3 -*- Djnatmi% bomba veya bunla belnzer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve sajır ateşli
eczaların mezlkûni bir ımahalde veya civarında yahut umumum geçeceği yenlerde ateşillemmesinin veya patlatıflmaaaımn yahut bırakılmasının. vahameti göz ölntümde tutulmuş ve bu sebeple bu fiili
leri teciniım edem altımeı fıkramın cezasıntaı aşağı haddi yükselititoı|igt!i)p. Yapılan bu değ^şjMiklerle
264 neti (maddeyi yesmıden tanzim eldein tasannan 7 nci madidıeısli,. 6* n&i -madde olarak kabul «dilmiiştir.
4 — Memura hakaret ve taanruzu teorim edeni 266 nteı imaddeyi yemtiden tanenim edemi tadarı
nın 8 nci maddesi, 7 nci madde olarak kabul edilmüşttir. Ancalk mıeoıurun sıfat ve histoetlleriadeaı
dolayı umuımâ -neşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim veya saik neşir vasıtalariylle hakaret ve
taarruzda bulunanlara uygulanacak olan üçünıeü fıkranın cezası, diğer fıkralardaki
cezalarla
ahenklli bir hale getirilmek için, bir miktar indiıilm'iştir.
5 — 268 inici ımıaddeye fıkrailar. eklenmesi hakkındaki tasarının 9 ne-u maddesi 8 mci madde oiaraik kabul! edilmiştir. Anlcak, 266 mıcı maddemta 3 ncü fıkrasında yapılan (değişikliğe mütenazır ola
rak 268 nci' maddeye eklemen bitniniod fıkranın cezası bir miktar indlirümiştir.
6 — 647 sayılı Cezaların întfazı hakkinJda Kanunlun gıeçdci ikinci maddesiyle Türk Ceza Kanu
nunun ve hususi kanunlarda yazılı sürgün cezaları kalıduraJimış olmasına nazaran), sürgün cezasırta- mahkûm olan tkimsenin likâtoetıe meebur tutuüdtığu; yerlerden» kaçmasaa eem^smAıvum ve feisnet-lce tatbik kabi&$yet& butamiya?& 304 mıeü ımadd'eiE&n d e ş t i r i l m e k surgfciyte raahkâffli veya mev
kufların yahut her iki 'grupun müşteaeken cezaevi idanesBoı-e karş* ayaklanmaları keyfiiyetöınâfli
müstakil bir suç haline getirilmesi esas dtibaıtfiyle uygun görülmiiştür. •
Ancak söz konftisu maddemin bürünıci bendininayaklanmayı taıîfj eden iMracd fıkrasında gös
terilmiş olan hareketlerin cezaevi idaresini fMemı imtkâmsız hale getrraHİş oılmasr, «nıçraî teşefekülft
içlin zaruri bulunmasına göre, bu fıkra hükmünün mânıasiint zayTflaHan ve uygulamada birta
kım yanlışlıklara sebebiyet vermesi muhtemel gö rülen «nümayiş yahut gürültü çıkaırarak» ibaresi
metinden çıkarılmıştır.
YapıHan1 bu değişiklikle tasarınım 11 nci mad desi 10 n)cu madde olarak kabul edilmiştir.
7 — 11 . 6 . 1936 tarih ve 3038 (sayılı Kanunla kaldırılmış olan 384 nıeü madde yerine kara ve
demftz ınakil vasıtaları ile uçaklar üzerinide imlenen, hâzı saçiları cezalanidınmak için yemd bir madde
konulması yerinde gömülmüştür. Ancak yeniliden konulanı 384 ncü madde "nakliye vasıtaları
aleyhine 'işlenen bâzı suçları tercim etmekte olmasına göre söz- konusu maddenin Türk Ceza
Kanununun ikinci kitabının «Amtmenim selâmeti aleyhinde cürümler» hakkındaki 7 nci Mtabinin, «Nakliye ve muhalbeıre vasıtaları aleyhinde cürümler»-le ilgili ikinci fadma* konulnrasr
uygun görülmüş ve tasariffin 12 nci maddesi, 11 nci m'adde olarak aynen kabul edilmiştir.
S. 537 nci maddeyi yeniden düzemliyen tasarının 22 nci maddesi 21 inci maddeı olarak
kabul edilmekle beraber anılan maddenin son fıkrasındaki «veriien^ zaflarm sorumluları
adlî me#eilöree tesfoit edilidikten sonra bu zıaı^rm tahmini içİM'bi» ay içiîsdig-gerekli k>ana«i
yollara haş'vunmıyan» yetkililere ilişkin hüküm tasarıdan çıkarılmıştır. Esasen gerek Ce
za Kanununun 37 ve gerek umûmi hükümlere gö-re vâki zanarınf âoıniımîMan taamin^ ile mü
kelleftirler.
Yötkilileıl' bu htaMarı kuilâîim,3idıkiarı takdirde hukukî ve cezai.sıoanımlukıklari'
vardı?. Bu itibarla m'aidd^ye, yeni bir hüküm könulmasam lüzam^ ve ; z&mmfc görülmemif.
tir.
Millet MeelM
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9; Mevcut cezalar yeter derecede görülldüğüııldenin Türk Ceza Kanununun 273 ncü mad
desinin 4,5 ve 6 ncı) fıkralarının cezalarını bir miktar artıran tasarının 4 ncü (maddesinin.'
reddi ile tasarıdan çıkarılması uygun mütalâa edilmiştir.
10. Kanun tasarısının -3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 ve 24 ncü
maddelerinin, • tasandan çıkarılan mıadde nazarı itibare alınmak, mtadlde numaralan teselsül
ettirilmek sure'tiiyle taynen kabulü Kom&yonumu zca uygun görülmüştür.
Yukarıda belirtilen değişiklik ve ilâvelelerle birlikte tasarının kabul edilmesi Komisyonu
muzca ittifakla kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasvibine öncelik ve ivedilikle sunulmak üzere işbu raporu Yüksek Başkan
lığa saygıyla sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Sözcü
Kâtip
İstanbul
Sivas
Sinop
Antalya
/. H. Tekinel
T. Komitan
H. Biçer
H, A. Gülcan
Diyarbakır
Erzurum
İçel
Kars
B. Eğitti
8. Erverdi
M. Arıkan
T. ArttJaç
İmzaida feulııinamadı
Kırlareli
Konya
Malatya
Niğde
M. Atagün
O. Okay
M. Kaftan
M. Ocakçıoğlu
İmzada bulunamadı
Konya
Söz bakkım mahfuzdur
K. İmer

lötanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinerin, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve fbâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi (2/357)
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de ğişıtirilmeisine ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve
sine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak 'sunulmuştur.
.[Gereğinin yapılmasını saygularımla arz ederim. •
129 . Ö . 1971
*
İstanbul Milletvekili
İsmail Hakkı Tekinel

GEREKÇE
Son senelerde, memleketimizde, kanunların 'boşluklarından faydalanmak suretiyle bâzı grup
ların toplu olarak bir/bakım eylemlere ıteşelblbüs ettikleri görülmektedir. Belli bâr amacın sağlanımıasını fteminen yapılmıaikita olan bu hareketlerin fbaşlıeaları fabrika ve imalâtihame gibi işyerlerinin,
üniversite ve yüksek okullar gibi resmî yerlerin işgali suretiyle fiilî durumlar yaratılması ve
umuma tahsis edilmiş dlan teşılt araçlarının hareketten ialıkonulması ve harekelt halimde ıbulunanılarım durdurulması şeklimde ıtezalhür etmektedir.
ÎBu mahiyeitteiki Ittoplu harekeltler arasına ceza evlerinde meydana gelen ayaklanmalar da dâhil
edilebilir.
Yurdumuzda huzur ve sükûnu ve haltta güvenlik ve asayişi bo'zma istidadını gösiteren bu fiille
rin, vahîttn neticeler teivlideideibileceği göz önünde Itultularalk, önlenmesi ve uygulamaya açıklık ve
rilmesi maksadiyle Türik öeza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 'bâzı maddelerine
fıkralar ilâvesi zaruri görülmüştür.
Millet Meclisi
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1. BTI kanan teklifinin Ibirinci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 201 nci maddesi değiştiril
mektedir.
.
(Söz konusu maddenin d nci fıkrasında sanat ve (ticaret serbestisinin ımen ve tahdidi, 2 nci fık
rasında da gerek işçiyi gerek ticaret ve sanat sahipderini veya işvereni yevmiyeleri azaltıp çoğalt
maya yahut evvelce ıkalbul edilen şartUardan başka şartllar altında mukavele kalbulüne iohar etmek
maksadiyle işin tatiline veya durmasına sebebiyet verilmesi, tatilin devamına âmir olunması öngö
rülmüş fouiunimaktadiır. Bu fiillerin ceib'ir ve şiddet veya tehdit ile isi enim esi balindie suç teşekkül
etmektedir.
Yukardaki maksatların istihsaline matuf olmak üzere işyerinin cebir ve şiddet ya(hut tehdit
ile işgalinde, fiilin mıalhiyetine göre birinci veya. ikinci fıkra hükmünün uygulaomıası gerekmekte
ise de, celbir ve şiddet kulll anmadan veya tehdidetmeksizin bir işyerinin işigali halinin 201 n«i
maddenin kapsamına girip girmediği hususu vazıh değildir.
Bu hususu açıklığa kavuşturmak, için maddenin 1 ve 2 nci fıkralarındaki maksatların istihsa
line matuf olmak üzere cebir ve şiddet kullanmaksızıaı veya tehdideltttnekisiziin bir işyerinin her
naniği bir suretle kısmen vey a tamamen iş'gal edilmesi halinin suç olduğu teklifte sarahaten derpiş
eddlmiiş buılıınmakttadır.
Böylece, ticaret ve sanat serbestisini taihdid veya men yahut yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya
veya evvelce tıâ'yin edilen şartlardan başka şartlar lalltında mukavele kabulüne işçiyi veya sanat ve
meslek sahiplerinin veya işverenin iclbar için bir işyerinin celbir ve şiddet kullanarak veya tıehdidederek. işgal edilmesinde, fiilin mahiyetine göre 1 nci ve 2 nci fıkra hükmünün; yukardaki mak
sadın istiihsalline mâtulf olmak üzere celbir ve şiddet kullanmalkisızın veya tehdidetMeklsiızin her
hanıgi bir suretle bir işyerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi hailinde de maddeye ilâve edi
len 3 neü fıkra hükmünün; tatbiki gerekecektir.
'Maddede gösterilen hallerde, ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse, !bu keyfiyetin cezanın
artırılması için bir sebep teşkil ettiği; kabul edilmiş ve bu hususu sağlamak maksadiyle de mad
deye. diğer bir fıkra eklenmiştir.
'Bu fıkradaki tahribattan maksat; icra olunan fiilin meydana getirmiesi normal bir zarar olma
yıp, bunun dışında ve failin ızrar kasdına nıakrun olarak meydana getirdiği tahri5ba't)tır. Bu hu
sus fıkrada «ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse...» ibaresiyle ifade edilmiştir.
ıTekMf,. edilen fıkralardaki işyeri unsurunun mânası açıktır, işyerinin ne olduğunu İş Kanunu
tâyin ve te&bit etmiştir.
'Teklif edilen maddede, hudut ve şümulü ile riayeti gereken diğer kaideleri kanunda belli
edilen, 'grev ve lokavt hakkının dışında kalan fiilî durumların önlenmesi istihdaf
edildiğinden
275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun işçi ve işverene tanıdığı hak ve vecibe
lerin tahdit veya 'genişletilnıesi bahis konusu değildir.
Bu itibarla, 275 ısayılı Toplu Sözleşme, Grevve Lokavt Kanununun bütün hükümleri saklıdır.
Madde yeniden düzenlenirken çalış'ma hürriyetinin, Grev ve Lokavt Hukuku haricinde tah
dit veya menedilmesi keyfiyetinin (Millî Ekonomi ve dolayıisiyle (kamu düzeninde meydana geti
receği olumsuz etkiler göz önünde tutularak, müessiriyeti temin için, yürürlükteki maddenin ce
zalarının iaşağı haddi artırılmış ve imadıdeye eklenen fıkraların cezası da yukardaki fıkralar cezalariyle mütenasiboimak üzere tâyin ve tesbit edilmiştir.
2. Teklifin 2 nci maddesiyle Türk Ceza Kanununun 254 ncü maddesine 2 fıkra eklenmekte
dir.
Yürürlükteki madde Resmî Merciler azalarından veya Hükümet 'memurlarından biri hakkın
da vazifesine (müteallik bir işi yapmaya yahut yapmamaya icbar için şiddet veya tehdit göste
ren kimseyi..cezalandırmaktadır.
Bu itibarla, icbardan ayrı olarak, her hanıgi bir saikle görev yapılan yerlerin mücerret işga
liyle maddede gösterilen vazifelilerin dolaylı olarak görevlerini yapmalarına imkân verilmeameisi hali maddenin kapsamı dışında kalmaktadır.
Millet Meclisi
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Maddeye ilâve edU<co. iik fıkra üe, vazAie görülen yerin müaeare* i®gşaü w but ^rettite mtmurun vazifesini görme imkânının fselbedıikneısi hali müstakil bir suç olarak öngörülnnıüş butafev
maktadır.
Maddeye ilâve edilen !2 nci aflara ile de,. 2&1 nei maddede be-lirtilidiği gibi hu maddteder yasak
hallerde ayrrca bir tahribat meydana getiritaoıigşe tâyin olunan eezıaran tahrii&ajtaı de^esessiiftfe
göre ifter birden yarıya kadar artınlmaısı derpiş edilmiş bulunmaktadır.
3. Teklifin üçüncü maddesiyle, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun muraMkat
2 nci maddesinin zımnen kaldırmış bulunduğu Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesi yerme,
toplu bir hareket niteliğinde bulunan, cezaevlerindeki ayaklanmaları müessir bir şekilde teorim için
yeni bir madde sevkedilmiş bulunmaktadır. Madde ayaklanma fiilinin thusuısiy^leri nazarı itibara
alınarak Ibendlere ayrılmış bulunmalktadiir.
Birinci benıdde üç ve daha ziyade mahkum veya mevkufun veya her ikî grulbun müştere
ken cezaevi idaresine karşı ayaklanmalarının müeyyidesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. Aynı
bendin 2 nci fıkrasında ise bu maddedeki ayaklanma unsurundan ne kasdedildîği ifade edilsmaş
bulunmaktadır.
3 ncü ve 4 ncü fıkralarda ise şiddet (sebepleri 'göslterilmiş bulunmaktadır. 4 ncü fıfa^dafâ tah
ribat unsuru yalnız cezaevi ve 'müştemilâtından yapılmış olan zararları değil buralarda mercudolan eşyalar üzerinde vâki zararları (da kapsamaktadır. Üçüncü bend hükmünde ise ayakla
nanların meşruten tahliye (hütemünden istifade etmeleri bâzı kayıtlayıcı şartların tahakkuklara
tabi kılınmıştır.
Bu bend hükmüne göre meşrüten tahliye hükmünden istifade edecek olan mahkûmlardan mu
vakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar bütün cezalarının beşte dördünü, ^han
gi fiilden doğmuş olursa olsun müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olanlar cezalarının 30 senesi
ni iyi halle geçirmedikçe Imeşruten tahliyeden istifade edemiyeeelkkrdir1.
4. Bir maksadın istihsaline vasıta ve basıkı olmak üzere bâzı gruplar tarafından toplu ola
rak veya münferiden umuma tahsis edilmiş olan taşıt araçlarının hareketine mâni oldukları veya
hareket halinde olanlarını durdurdukları müşahade edilmiştir. Genel güvenliği ve asayişi boizucu bu hareketlerin önlenmesini teımin maksadiyle teklifin dördüncü maddesi sevtkedilmiş bulan
maktadır.
Bu 'Suretle 3038 sayılı Kanunla, yürürlükten kaldırılmış bulunan 384 ncü madde yerine yeni
bir ımadde konulmuştur.

İSTANBUL MlLLETVEKtlİ t. HMCKI TBKİMBLİN TOKüEB*
Türk €ezaKanunımun

lâzı maddelerinin deği^irilmmne ve bâzı nıceddehrine /tfcr«Zo<r
dair kamım teklifi

üâvesim

MALIMI. — Türk Ceza Kanununun 201 nei maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir :
«dMadde 201. — Her kim cebir ve şiddet yahut tehdit ile sanat veya ticaret serbeaiiıiai her
ne suretle olursa olsun tehdit veya men ederse altı aydan iki seneye kadar hapis cezasına mah
kûm olur.
Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile gerek işçiyi ve gerek ticaret ve sajıatsa&plerioiıveya
işverenleri yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya yahut evvelce kabul edilen şartlardan. ba§3$&,şartlar .al
tında mukaveleler kabulüne icbar etmek maksadiyle bir işin tatilime ,veya < nihayet butobasma. se
bebiyet verir veya tatilin devamıma âmil olursa bir seneden beş seneye kadar hapis oezasjyle oer
zalandırılır.
Millet Meelisi
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-.-'JBfer^ârfaa yakarı fıkralardaki maksatlarm istihsaline raiönıf olmak üzere, cebir ve şiddet ve
ya tehdit olmaksızın, işyerini her ne suretle Dİursa olsun kısmen veya tamamen işgal ederse üç
4^danr-Jaâa? seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
¥»k«|Fİa-ki fıkralarda yiazılı hallerde aynıca bir tahribat meydana getirilmişse tâyin dkınan
ceza, ıtahaâbatöi dereaesinB g©re, üçte birden yarıya kadar artırıkr.»
JifeABDE 2. — Türk Oezia. Kanununun 254 ncü maddesine sağıda yazılı olduğu şekilde iki fik
im «Gfckînffiiştir:
«Her Mm birinci fıkrada yazılı olan şahıslardan birinin vazife gördüğü yeri her ne suretle
«otaassa oka» "kısmen veya taraaanen işgıal ederek, vazifesine mütaaUik bir işin yapılmasına mâni
^erinim 4fcktı aydaDr üç seneye 'kadar hapis eezasiyle cezalandırılır. Fiil; eebir ve şiddet veya tehî#tle ifteffliısse bir seneden üş seneye kadar, silâhla işlenirse iki seneden beş seneye kadar hapis
aezasmu kakmıeftaıur.
¥aak^eM fıkralarda yazılı hallerde ayrıca bir tahribat meydana ,geıtirilmişse tâyin olunan ıceza,
tfthaaifoiifcm »derecesine göre füçte birden yarıya kadar artırılır.»
[MJADDıB 3. — Türk Ceza Kanununun 304 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti«hmştir.
«üîadde 384. — I --Önceden arialaırmda bir anlaşmla okun veya olmasnı üç ve daha ziyade mah
kûm veya mevkuf her ne sebeple olursa cüısun ceza evi idaresine karşı ayaklanırsa üç seneden
%«ş ;»eneyıe kladar hE^is cezasiyle cezalandırılırlar.
^öefoir ve ^şiddetveya tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek veya raimayiş yahut gürSibü çıkararak eeza evinin idaresine kısmen veya tamamen mâni olunması hali bu
^ruadâenin tatbikinde layaklanrasa sayılır.
KTffiaîiftmış -olmasa bile, ayaklanmaya silâhla katılan maihkûm veya mevkuflar beş seneden ye
di seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.
TfUsferriMi iîıfcmterda ^yazılı hallerde ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan ceza
tahrifeeiıtm derecesine göre üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur.
H - Ay^laımiiayı teşvik ve tataik edenlere de teşvik veya tahrikin mahiyetine göre, ^birinci
%eBflftt t»ı4nci v«ya Tiçftncü veya dördüncü fıkralarında yazılı cezalar aynen hükmolunur.
Teşvik ve tahrik edenler ayaklanmaya fiilen katıldıkları takdirde birinci bendin birinci veya
üçüncü veya tdbrdüneü fıkralarında yazılı olan cezaların yukarı haddi hükmolunur.
IH i- Haklarında bu madde hükmü uygulananlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm edilmiş olanlar cezalarının beşte dördünü, müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olanlar ce
zalarının otuz senesini iyi halle geçirmedikçe meşruten istifade edemezler.»
MA.BDE 4. —. 23.. 6 .. 1936 tarih ve 3038 sayılı Kanunla kaldırılan Türk Ceza Kanununun
384 ncü maddesi yerine aşağıda yazılı olan rmadde 384 ncü madde olarak konulmuştur.
»«Madde 384. — Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf
ederek yahut hile ile umumun istifadesine arz edilmiş olan nakil vasıtalarını hareket ettirmiyen
veya hareket halinde bulunanları durduran veya »itmekte olduğu yerden başka bir yere sevk et
tiren ü m s e üç aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
Wj$. on ve dlaha ziyade kimse tarafından birlikte işlendiği takdirde yukarda T^zdı olan ceza
yan misbfftkıde sartralarak 'frökmolunur.»
MADDE 5. —JB.u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MfÂ©BE 6. ~ Bu -kanun ıhükümlerini -Adalet Bakam yürütür.
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HÜKÜMET TASARISI

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞiŞTİRİŞl

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edil
mesi hakkında kanun tasarısı

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edil
mesi hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 188
nci maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde fık
ralar eklenmiştir.
«Her kim, gayrimeşru olarak, kamu hizmet
lerinin görülmesine mahsus binalar veya müşte
milâtıma girilmesine veya orada kalınmasına ce
bir ve şiddet veya tehdit göstererek veya eşya
üzerinde zor kullanarak engel olursa, altı ay
dan iki seneye kadar hapis cezasına mahkûm
olur.
(Her kim, gayrimeşru olarak, her nevi ve de
recedeki eğitim ve öğretim müesseselerine veya
öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri yurt
ve benzeri yerlere veya bunların müştemilâtına
girilmesine veya orada kalınmasına cebir ve
şiddet veya tehdit göstererek veya eşya üzerin
de zor kullanarak engel olursa yukardaki fıkra
da gösterilen ceza ile cezalandırılır.
Eğer yukarıki iki fıkrada gösterilen fiil; si
lâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale ko
yarak yahut bir kaç kişi tarafından birlikte
işlenirse, bir seneden beş seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur.»

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 188 nci
maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde fıkra
lar eklenmiştir.
«Bir kimse, gayrimeşru olarak, kamu hiz
metlerinin görülmesine mahsus binalar veya
müştemilâtına girilmesine veya orada kalınma
sına cebir veya şiddet göstererek veya tehdiderek veya eşya üzerinde zor kullanarak en
gel olursa, altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zasına mahkûm olur.
Bir kimse, gayrimeşru olarak, her nevi ve
derecedeki eğitim ve öğretim müesseselerine
veya öğrencilerin toplu halde ikâmet ettikleri
yurt veya benzeri yerler veya bunların müşte
milâtına girilmesine veya orada kalınmasına ce
bir ve şiddet göstererek veya tehdidederek ve
ya eşya üzerinde zor kullanarak engel olursa
yukarki fıkrada gösterilen ceza ile cezalandırı
lır.
Eğer yukarıM iki fıkrada göslteriOien fiil; si
lâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale koya
rak yahut birkaç kişi tarafından birlikte işle
nirse, bir seneden beş deneye kadar hapis ceza
sı hükmolunur.»

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 201 nci
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir.

MADDE 2. —- Türk Ceza Kanununun 201 nci
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir.

«Madde 201. — Her kim cebir ve şiddet ya
hut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini
her ne suretle olursa olsun tahdit veya men
ederse üç aydan iki seneye kadar hapis cezasına
mahkûm olur.

«Madde 201. — Her Mm cebir ve şiddet ya
hut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini her
ne suretle olursa olsun tahdit veya men eder
se üç aydan iki seneye kadar hapis cezasına
mahkûm olur.

Her kim cebir ve şiddet veya tehdit ile ge
rek işçiyi ve gerek ticaret ve sanat sahiplerini
veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp çoğaltmaya
yahut evvelce kabul edilen şartlardan başka
şartlar altında mukaveleler kabulüne icbar et
mek maksadiyle bir işin tatiline veya nihayet
bulmasına sebebiyet verir veya tatilin devamı
na âmil olursa sekiz aydan beş seneye kadar
hapis cezasiyle cezalandırılır.
Her kim yukarıdaki fıkralarda gösterilen
maksatlann istihsaline matuf olmak üzere, ce- J

Her Mm cebir ve şiddet veya tehdit ile ge
rek işçiyi ve gerek ticaret veya sanat sahiple
rini veya işverenleri, yevmiyeleri azaltıp ço
ğaltmaya yahut evvelce kabul edilen şartlardan
başka şartlar altında mukaveleler kabulüne ic
bar etmek maksadiyle bir işin tatiline veya nüihayet bulmasına sebebiyet verir veya tatilin de
vamına âmil olursa sekiz aydan beş seneye ka
dar hapis cezasiyle cezalandırılır.
Yukarki fıkralarda gösterilen fiiller silâh
ile veya kendini tanımıyacak bir hale koyarak
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bir ve şiddet veya tehdit olmaksızın, işyerini
!her ne suretle olursa olsun kısmen veya tama
men işgal ederse bir aydan bir seneye kadar
hapis cezasiyle cezalandırılır.
Yukarıki fıkralarda gösterilen fiiller silâh
ile veya kendini tanınmıyacak bir hale koyarak
yahut bir kaç kişi tarafından birlikte işlenirse
yahut ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse,
ceza iki misli artırılarak hükmolunur. Ancak
hükmolunacak ceza beş seneyi geçemez.

yahut birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse
yahut ayrıca bir tahribat meydana getirmişse,
ceza iki misi artırılarak hükmolunur. Ancak
hükmolunacak ceza beş seneyi geçemez.»

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun 236 ncı
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir :

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

«Madde 236. — Devlet memurlarından üç ve
ya daha ziyade kimse usul ve nizam hilâfına bir
likte memuriyetlerini terk eder veya vazifeleri
ne gelmezlerse veya vazifelerine gelip de bir
maksada matuf olarak, memuriyetlerine ait gö
revleri geçici de olsa, kısmen veya tamamen
yapmazlar yahut yavaşlatırlarsa, her biri hak
kında iki aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz
liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasiyle
birlikte muvakkaten memuriyetten mahrumiyet
cezası da hükmolunur.»
MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun 237 nci
maddesinin dört, beş ve altıncı fıkraları aşağı
da yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir :
«Aralarında evlenme akdi olmaksızın evlen
menin dinî merasimini yaptıran erkek ve kadın
lar dört aydan altı aya kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılır.
Erkek evli olduğu takdirde verilecek ceza
sekiz aydan üç seneye kadar hapistir. Erkeğin
evli olduğunu bilen kadına da aynı ceza veri
lir.
Muhtarlar aralarında evlenme akdi yok iken
evlenmenin dinî merasimini yaptıklarına mutta
li oldukları kimseleri salahiyetli makama bil
dirmeye mecburdurlar. Bu hususta ihmal göste
renler bir aydan altı aya kadar hapis ve yüz li
radan beşyüz liraya kadar ağır para cezasiyle
cezalandırılır.»
MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun 254 ncü
maddesine aşağıda yazılı olduğu şekilde iki fık
ra eklenmiştir :
Millet Meclisi

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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-«Her Mm birinci fıkrada yazılı olan ş&hısJaaedan birinin Tazife ginlüğü yeri her ne suımtiLe olarsa olsun kısmen Teya tamamen işgal
ederek, vazifesine ani&aaîlik işin yapılmasına
mâni olursa altı aydan üç seneye kadar hapis
cezasiyle cezalandırılır. Fiil, cebir ve şiddet ve
ya tehditle işlenirse bir seneden üç seneye ka
dar, silâhla veya kendini tanınmıyacak bir hale
koyarak yahut birkaç kişi tarafından birlikte iş
lenirse, iki seneden beş seneye kadar hapis ce
zasına hükmolunur.
Yukardaki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca
bir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan
ceza, tahribatın derecesine göre, üçte birden ya
rıya kadar artırılır. Ancak, hükmedilecek ceza
beş seneyi geçemez.»
MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun 261 nci
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir :

MADDE 5. — Tasarının 6 neı maddesi 5 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

«Madde 261. — Kanun ve nizamlara aykırı
olarak mektep veya dersane açanlar, açılan
mektep veya dersane kapatılmakla beraber altı
aydan iki seneye kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılır.
Ruhsatsız öğretmenlik edenlerle bunları is
tihdam eyliyenlere de aynı ceza verilir.
Mükerrirler hakkında verilecek ceza bir se
ne hapisten aşağı olamaz.»
MADDE 7. — Türk Ceza Kanununun 264 ncü
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir :

MADDE 6
Türk Ceza Kanununun 564
noü maddesi aşağıda yazık olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir.

«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 di
ğer bir yere götürür veya yollar veya götürme
ye bilerek tavassut ederse, üç seneden beş se
neye kadar hapsolunur ve kendisinden bin li
radan onbin liraya kadar ağır para cezası alı
nır.
Birinci fıkradaki fulleri ika etmek maksadiyle teşekkül vücuda getirenlerle idare eden
ler veya teşekküle mensubolanlar tarafından
sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse, failler

«Madde 264. — Her kim aidolduğu merci
den ruhsat almaksızın dinamit veya bomba ve
ya buna benzer yıkıcı veya öldürücü alet veya
barut ve sair ateşli ecza yapar veya bunları ya
bancı memleketten Türkiye'ye sokar veya sok
maya vasita olur veya memleket içinde bir yer
den diğer bir yere götürür veya yollar veya gö
türmeye bilerek tavassut ederse, üç seneden, beş
seneye kadar hapsolunur ve kendisinden bin
liradan on bin liraya kadar ağır para cezası alı
nır.
Birinci fiikradaki fiilleri ika etmek maksadiyfle teşekkül vücuda getirenlerle idare eden
ler veya teşekküle mensubolanlar tararından
sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse, fail-
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hakkında yedi seneden onbeş seneye kadar ağı:
hapis cezası hükmolunur.
ikinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha
fasla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada ya
zılı suçları işlemeleri halinde beş seneden on se
neye kadar ağır hapis cezası hükmolunur.
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 çıka7
ranlar veya alanlar bir seneden iki seneye ka
dar hapis, beşyüz liradan iki bin liraya kadar
ağır para cezasiyle cezalandırılır.
Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn bir
mahalde veya civarında yahut umumun gelip
geçeceği bir yerde atesliyenler veya patlatanlar
yahut bırakanlar, fiilleri daha ağır bir cezayı
gerektirmediği takdirde bir seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.»

•er hakkında yedi seneden onbeş seneye kadar
ağır hapis cezası hükmolunur.
ikinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha
fazla kimselerin toplu olarak birinci fıkrada
yazılı suçları işlemeleri, halinde beş seneden on
seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur.
Birinci fıkrada yazılı fiilleri ika etmek maksadiyle iki veya daha fazla kimselerin evvelden
anlaşıp birleşmeleri teşekkül sayılır.
Ruhsatsız bu gibi şeyleri taşıyanlar veya bu
lunduranlar veya satanlar veya satılığa çıka
ranlar veya alanlar bir seneden iki seneye ka
dar hapis, beşyüz liradan bin liraya kadar ağır
para cezası ile cezalandirilir.
Birinci fıkrada yazılı şeyleri, mezkûn bir
mahalde veya civarında yahut umumun gelip
jeçeceği bir yerde ateşliyenler veya patlatanar yahut bırakanlar, fiilleri daha ağır bir ceza7i gerektirmediği takdirde, iki seneden aşağı
almamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır
lar.»

MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 266
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir.

MADDE 7. — Türk Oeza Kanununun 266
;cı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir.

«Madde 266. — Bir kimse resmî sıfatı haiz
olan bir memurun huzurunda ve ifa ettiği va
zifeden dolayı şeref veya şöhretine veya vakar
ve haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve ha
karette bulunursa, aşağıda gösterilen suretlerle
cezalandırılır.
1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma
efradından veya iki veya üçüncü bendlerde
mezkûr memurlardan gayri memurinden biri
aleyhinde ise iki aydan sekiz aya kadar hapis
ve iki yüz elli liradan beş yüz liraya kadar ağır
par a cezasiyle mahkûm edilir.
2. Hakaret ve taarruz asker veya jandar
ma subaylarından veya polis komiserlerinden
veya âmirlerinden yahut il genel meclisi veya
belediye meclisi üyelerinden biri aleyhinde ise
üç aydan iki seneye kadar hapis ve beşyüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılır.
3. Hakaret ve taarruz Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri ile temsil sıfatını veya emir
ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya hâkim
ve Cumhuriyet savcılariyle bunların yardımcı-

«Madde 266. — Bir kimse resmî sıfatı haiz
olan bir memurun huzurunda ve ifa ettiği va
zifeden dolayı şeref veya şöhretine veya vakar
ve haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve
hakarette bulunursa, aşağıda gösterilen suret
lerle cezalandırılır:
1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma
efradından «veya iki veya ÜJÇÜCICÜ bondlıerde mez
kûr memurlardan gayri memurinden biri aley
hinde ise iki aydan sekiz aya kadar hapis ve
iMyüzelIi liradan beşyüz liraya kadar ağır pa
ra cezası ile mahkûm edilir.
2. Hakaret ve taarruz asker veya jandar
ma subaylarından veya polis komiserlerinden
veya âmirlerinden yahut il genel meclisi veya
belediye meclisi üyelerinden biri aleyhinde ise
üç aydan İM seneye kadar hapis ve beşyüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır.
3. Hakaret ve taarruz Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri ile temsil sıfatını veya emir
ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya hâkim
ve Cumihuriyet Savcılariyle bunların yardım-
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lan veya sorgu hâkimlerinden biri aleyhinde
vaki olursa dört aydan o t a aya kadar hapis ve
(bin liradan iki bin liraya kadar ağır para ceza
sı ile cezalandırılır.
Eğer birinci fıkradaki hakaret fiili maddei
mahsusa tâyin ve isnadıyla vâki olursa :
Bir numaralı benddeki halde beş aydan üç
seneye kadar hapis ve beşyüz liradan üç bin li
raya 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 hükmolunur.
Hakaret ve taarruz, memurun sıfat veya hiz
metlerinden dolayı, umulma neşir veya teşhir
olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıtalariyle işlenmiş olursa, fiilin mahiyetine göre
yukarı fıkra ve bendlerde yazılı ceza yarı nisbetinde artırılarak hükmolunur.
iSıtfat veya hizmetlerinden dolayı vâki haka
ret ve taarruz, memurun gıyabında alenen işlen
miş olursa, fiilin mahiyetine göre, yukarı fıkra
ve bendlerdeki ©ezaların yarısı hükmolunur. Bu
fıkradaki suçun tekevvünü için 153 ncü madde
deki aleniyet şarktır.»

cilan veya sorgu hâkimlerinden biıi aleyhinde
vâki olursa dört aydan otuz aya kadar hapis
ve bin liradan iki bin liraya kadar ağır para
cezası ile cezalandırılır.
Eğer birinci fıkradaki hakaret fiili maddei
mahsusa tâyin ve isnadiyle vâki olursa :
Bir numaralı benddeki halde beş aydan üç
seneye kadar hapis ve beş yüz liradan üç bin
liraya kadar ağır para cezasına;
iki numaralı benddeki halde altı aydan üç
seneye kadar hapis ve bin liradan üç bin lira
ya kadar ağır para cezasına;
Üç numaralı benddeki halde yedi aydan üç
seneye kadar hapis ve bin beş yüz liradan üç
bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolu
nur.
Hakaret ve taarruz, memurun sıfat ve hiz
metinden dolayı, umuma neşir veya teşhir olun
muş yazı veya resim veya sair neşir vasıtaları
ile işlenmiş olursa, fiilin mahiyetine göre, yu
karı fıkra ve bendlerde yazılı ceza üçte bir nis
betinde artırılarak hükmolunur.
Sıfat veya hizmetinden dolayı vâki hakaret
ve taarruz, memurun gıyabında alenen işlen
miş olursa, fiilin mahiyetine göre, yukarı fıkra
ve bendlerdeki cezaların yarısı hükmolunur.
Bu fıkradaki suçun tekevvünü için 153 ncü mad
dedeki aleniyet şarttır.»

MADDE 9. — Türk Ceza Kanununun 268
nci maddesine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiş
tir.

MADDE 8. — Türk Ceza Kanununun 208 nci
maddesine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir.

«Hakaret ve taarruz birinci fıkrada gösteri
len heyetlerin sıfat veya hizmetlerimden dolayı,
umuma neşir ve teşhir olunmuş yazı veya resim
veya sair neşir vasıltalariyle işlenmiş olursa, fii
lin mahiyetine göre birinci veya ikinci fıkralar
da yazılı olan cezalar yarı nisbetinde artırılarak
hükmolunur.
İSıtfat veya hizmetlerinden dolayı vâki haka
ret ve taarruz, birinci fıkrada gösterilen heyet
lerin gıyabında alenen işlenmiş olursa, fiilin ma
hiyetine göre birinci veya ikinci fıkralarda ya
zılı olan cezaların yarısı hükmolunur. Bu fık
radaki suçun tekevvünü için 153 ncü maddede
ki aleniyet farttır.»
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«Hakaret ve taarruz birinci fıkrada gösteri
len heyetlerin sıfat veya hizmetinden dolayı
umuma neşir veya teşhir olunmuş yazı veya re
sim veya sair neşir vasıtalariyle işlenmiş
olursa, fiilin mahiyetine göre birinci veya ikin
ci fıkralarda yazılı olan cezalar üçte bir nisbe
tinde artırılarak hükmolunur.
Sıfat veya hizmetinden dolayı vâki hakaret
ve taarruz, birinci fıkrada gösterilen heyetlerin
gıyabında alenen işlenmiş olursa, fiilin mahi
yetine göre birinci veya ikinci fıkralarda yazılı
olan cezaların yarısı hükmolunur. Bu fıkrada
ki suçun tekevvünü için 163 ncü maddedeki ale
niyet şarttır.»
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MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 206
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir.
«Madde 296. — Her kim hapis cezasından
aşağı olmıyan cezayı müıstelzim bir cürüm işle
dikten sonra bu cürmün icrasında faillerle ev
velce ittifak etmiş ve curam neticelendirmekte
yardımı dokunmuş olmaksızın, bir kimsenin o
cürümden istifadesini tününe veya Hükümetçe
icra olunacak tahkikatı yanlış yola sevk etme
ye yahut Hükümetin araştırmalarına veya hük
mün icrasına karşı faili gizlemeye yardım eder
yahut hakkında yakalama veya tevkif müzek
keresi çıkarılmış olan bir kimsenin saklı bulun
duğu yeri bildiği halde yetkili mercilere derhal
haiber vermezse veya her kim bu cezaları istil
zam eden bir cürmün eser ve delillerini yokeder
yahut burayı bir suretle değiştirir veya bozar
sa, hapis cezasını gerektiren suçlarda altı ay
dan iki yıla kadar, ağır hapis cezasını gerekti
ren suçlarda iki seneden dört seneye, ölüm ce
zasını gerektiren suçlarda da üç seneden beş se
neye kadar hapis cezasına mahkûm olur. Şu ka
dar ki, bu ceza müddeti asıl cürüm için kanun
da tâyin edilen cezanın üçte birini geçemez.
Sair fiillerden dolayı tertflbolunacak, ceza beşyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası
dır.
Bu fiili usul veya füruunun, karı veya koca
sının yahut kardeşinin lehine olarak işliyen
kimseye ceza verilmez.»
'

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu maddesi,
9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Türk Ceza Kanununun 304
ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir.

MADDE 10. — Türk Ceza Kanununun 304
ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir.

«Madde 304. — 1.) Önceden aralarında bir
anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha ziyade
mahkûm veya mevkuf her ne sebeple olursa
ceza evi idaresine karşı ayaklanırsa bir seneden
üç seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
Cebir ve şiddet ve tehdit göstererek veya
nüfuz ve müessir kuvvet sarfederek veya nü
mayiş yahut gürültü çıkararak ceza evinin ida
resine kısmen veya tamamen mâni olunması hali
bu maddenin tatbikinde ayaklanma sayılır.
Kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya silâh
la katılan mahkûm veya mevkuflar üç seneden
beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.

«Madde 304. — 1. Önceden aralarında bir
anlaşma olsun veya olmasın üç ve daha ziyade
mahkûm veya mevlfuf her ne sebeple olursa
olsun ceza evi idaresine karşı ayaklanırsa, bir
seneden üç seneye kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır.
Cebir ve şiddet göstererek veya tehdidederek veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek
ceza evinin idaresine kısmen veya tamamen mâ
ni olunması hali bu maddenin tatbikinde ayak
lanma sayılır.
Kullanılmış olmasa bile, ayaklanmaya silâh
la katılan mahkûm veya mevkuflar üç seneden
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Yukariki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca
ibir tahribat meydana getirilmişse tâyin olunan
ceza tahribatın derecesine göre üçte birden ya
rıya kadar artırılarak hükmolunur.
II - Azmettirenler veya teşvik edenler ayak
lanmaya fiilen katıldıkları takdirde, haklarında
birinci bendin birinci veya üçüncü veya dör
düncü fıkralarında yazılı olan cezaların yukarı
haddi hükmoluur.
III . Haklarında bu madde hükmü uygula
nanlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya
mahkum edilmiş olanlar cezalarının beşte dör
dünü, müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş
olanlar cezalarının otuz senesini iyi halle geçir
medikçe meşruten tahliyeden istifade edemez
ler.»

jeş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lır.
Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca
bir tahribat meydana getirilmişse, tâyin olunan
ceza, tahribatın derecesine göre üçte birden
yarıya kadar artırılarak hükmolunur.
II - Azmettirenler veya teşvik edenler ayak
lanmaya fiilen katıldıkları takdirde, hakların
da birinci bendin birinci veya üçüncü veya
dördüncü fıkralarında yazılı olan cezaların yu
karı haddi hükmolunur.
III - Haklarında bu madde hükmü uygula
nanlardan muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya
mahkûm edilmiş olanlar, cezalarının beşte dör
dünü, müelbıbet ağır hapse mahkûm edilıniş olan
lar cezalarının otuz senesini iyi halle geçirme
dikçe meşruten tahliyeden istifade edemezler.»

MADDE 12. — 23 . 6 . 1936 tarih ve 3038
sayılı Kamınla kaldırılan Türk Ceza Kanunu
nun 384 ncü maddesi aşağıda yazılı olan madde
384 ncü madde olarak konulmuştur.
«Madde 384. — 1. Cebir ve şiddet veya
tehdit göstererek veya nüfuz ve müessir kuvvet
sarf ederek yahut hile ile kara nakil vasıtasını
hareket ettirmiyen veya hareket hali de bulu
nanları durduran veya gitmekte olduğu yerden
başka yere sevk ettiren kimse üç aydan bir se
neye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından bir
likte işlendiği takdirde ceza yarı nispetinde ar
tırılarak hükmolunur.
II - Cebir ve şiddet veya tedhit göstererek
veya nüfuz ve müessir kuvvet sarf ederek ya
hut hile ile deniz nakil vasıtasını hareket ettir
meyen veya hareket halinde bulunanları dur
duran veya gitmekte olduğu yerden başka bir
yere sevk ettiren kimse altı aydan iki seneye
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından bir
likte işlendiği takdirde ceza yarı niisbetinda ar
tırılarak hükmolunur.
III - Her kim bir uçağı kaçırır veya kaçırmaya
teşebbüs ederse üç seneden beş seneye kadar
hapis casasiyle cezalandırılır.
Kaçırılan veya kaçırılmaya teşebbüs edilen
uçak umumun istifadesine arz edilmiş ise fail
dört seneden altı seneye kadar hapis cezaiyle
cezalandırılır.

MADDE 11. — 11 Haziran 1936 tarih ve
3038 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle kaldırı
lan Türk Ceza Kanununun 384 ncü maddesi ye
rine, 384 ncü madde olarak konulan, tasarının
12 nci maddesi; ikinci kitalbm, «jAmmenin selâ
meti aleyhinde cürümler» hakkındaki yedinci
babının, «Nakliye ve Muhabere vâsıtaları aley
hinde cürümler» ile ilgili ikinci faslının ilk mad
desini teşkil etmek üzere, 11 nci madde olarak
aynen kabul edilmiştir.
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Kaçırma veya kaçırmaya teşebbüs fiilî cebir
ve şiddet veya tehdit veya hile ile işlenirse fail
birinci fıkrada yazılı olan halde dört seneden
altı seneye, ikinci fıkrada yazılı olan halde beş
seneden 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 sene
den onbeş seneye kadar ağır hapis cezasiyle ce
zalandırılır.
V - Her kim yerde bulunan bir uçağı tah
rip veya imha ederse beş seneden on seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.
Bir uçağı, hareketine mani olacak derecede
bozan veya zarar veren kimse, yapılan tahriba
tın derecesine g"öre, bir seneden beş seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.
Uçak umumun istifadesine arz edilmiş İ3e,
hükmedilecek ceza bilinci fıkrada yazılı olan
halde yedi sene, ikinci fıkrada yazılı olan hal
de ülç sene ağır hapisten aşağı olamaz.»
MADDE 13. — Türk Ceza Kanununun 391
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 391. — Bir kimse, telgraf, tele
fon ve telsiz makinalarma veya alât ve
edevatına veya tellerine zarar verir, veya
elektrik ceryanlarının 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 12. — Tasarının 13 ncü maddesi,
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Türk Ceza Kanunumun 492
nci maddesinin son fıkrası kaldırılmış ve yeri
ne aşağıda yazılı olan fıkralar ektenmişitir.
«Hırsızlık enerji naklimi veya haberleşme te
sislerimin irtdlbatını sağlayan tel, kablo veya
benzeri iletkenler hakkımda işlenirse fadi üç se
neden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır.
Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kim
seler tarafından birlikte yapılır yahut suçun
işlenmesinde yukarda yazılı hallerden iki veya
daha fazlası birleşirse cezanın yukarı haddi
verilir.»

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi,
13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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HADDE 15. — Türk Ceza Kanununun 495
nci maddesinin ilk fıkrası aşağıda gösterildiği
şekilde değişltmlmdşjtir.
«Her kim, menkul bir malın zilyedini veya
cürüm mahallinde bulunan bir başkasını cebir
ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen
büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tıehıdidederek o malı teslime yahut o malın kendi
tarafından zapltına karşı sükût etmeye mecbur
kılarsa om seneden yirmi seneye kadar ağır ha
pis cezasına mahkûm olur.»

MADDE 14. — Tasarının 15 nci maddesi,
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16. — Türk Ceza Kanununun 496
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişıtdrümişıtir.
«Madde 496. — Her kim, bir kimseyi cebir
ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen
büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdidederek o kimsenin yahut başkasının zararı
na hukukça hükmü haiz bir senedi vermeye
veya imza etmeye yahut koparıp mahvetmeye
mecbur bırakılırsa on seneden yirmi seneye ka
dar ağır hapis cezasına mahkûm olur.»

MADDE 15. — Tasarının 16 ncı maddesi,
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17. — Türk Ceza Kanununun 497
nci cmıaddesinin ilk fıkrası aşağıda yazılı oldu
ğu şiekülde değiştirilmişjtir.
«Yukardalki maddelerde beyan olunan cü
rümler, geceleyin veya silâh ile tehdidederek
işlenirse onlbeş ıseneden yirmi seneye kadar
ağır hapis cezası verilir.»

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi,
16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Türk Cez& Kanununun 498
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 498. — Bir kimse, her ne suretle
olursa olsun hayat veya ırz veya mal hakkın
da büyük bir zararla korkutularak yahut Hü
kümet tarafımdan verilmiş gibi emir göstererek
başkasını para veya eşya. veya hukukça hük
mü haiz bir senet göndermeye veya bir mahalle
koymaya veya bunların kemdi eline geçmesini
(temin etmeye mecbur kılarsa onbeş seneden
yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm
olur.»

MADDE 17. — Tasarının 18 nci maddesi,
17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 19. — Türk Oeza Kanununun 499
ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişltmland^tir.
«Madde 499. — Her kim, para veya eşya
veya hukukça hükmü haiz bir senet almak
için Ibdr kimseyi hapseder yahut dağa veya
tenha bir mahalle kaidırrrsa, maksadına mail
olmamış is© onlbeş seneden yirmi seneye kadar
ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Maksadına
nail olmuş ise cezanın yukarı haddi hükmolunur.
Her kim birindi fıkrada gösterilen fiili, si
yasi veya sosyal maksatlarla veya resmî ma
kamları bir işi yapmaya veya yapmamaya ic
bar içim işlerse, maksadına nail olmamış ise
müebbet ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. Mak
sadına nail olmuş ise hakkında idam cezası hükmolunur.

MADDE 18. — Tasarının 19 ncu maddesi,
18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. — Türk Oeza Kanununun 500
mcü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 500. — Her İkim, 64 ve 65 nci mad
delerde beyan olunan ahvalin maadasında ev
velce Hükümete haber vermeksizin adam kal
dırma cürmünden maksudolan şeyi elde etmek
için şifahi veya tahrirî muhabere naklederse
üıç seneden beş seneye kadar hapis cezasına
mahkûm olur.»

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi,
19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. — Türk Oeza Kanununun 526
ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir.

MADDE 20. — Tasarının 21 nci maddesi,
20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

«MaJdde 526. — Salahiyetli makamlar tara
fımdan adlî muameleler dolayusiyle yahut âmme
emniyeti veya âmme intizamı veya umu
mu hıfzısıhha
mülâhazagiyle kanun ve
nizamlara aykırı olmıyarak verilen bir
emre ütıaat eltmiyen veya bu yolda alınmış
bir tedbire riayet eyliemiyen kimse, fiil ayn
bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aydan
üç aya kaidar hafif hapis veya ikiyüz elli İra
dan beşyüz liraya kadar hafif para cezasiyle
cezalandırılır.
Şapka iktilsası hakkında 671 sayılı Kanun
la Türk haflerinin kabul ve tatbikine dair 1353
sayılı Kanunun koyduğu meannuiyet veya mec
buriyetlere muhalf hareket edenler iki aydan
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altı aya kadar hafif hapis veya bin liradan
(bedbin liraya Ikadar hafif para cezasiyle cezatadınllır.»
MADDE 22. — Türk Ceza Kanununun 537
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir :
«Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gö
ren daire veya kurumlar veya her nevi ve dere
cedeki eğitim ve öğretim müesseseleri yetkili
leri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya
mahsus yerlerine konulmuş basılı veya basılı olmıyan evrak, resim veya el yazısı kâğıt veya
levhaları bulundukları yerlerden çıkarır yahut
yırtar veya tahribeder veya bunları her ne su
retle olursa olsun okunmıyacak veya muhteva
larının başka şekilde anlaşılmasına sebebiyet
verecek şekillere veya işe yaramıyacak hale so
karsa bir aydan üç aya kadar hafif hapse ve
yüz liradan beş yüz liraya kadar hafif para ce
zasına mahkûm edilir. Ayrıca, bu fiillerin işlen
mesi dolayısiyle sebebiyet verilen zararların
tazminine de hükmolunur.
Kanunda yazılı olan daha ağır cezayı gerek
tiren hükümler saklı kalmak üzere, kamu hiz
metine tahsis edilmiş binaların veya mabetlerin
veya her nevi ve derecedeki eğitim ve öğretim
müesseselerinin veya öğrencilerin toplu halde
ikamet ettikleri yurt ve benzeri yerlerin veya
bunların müştemilâtının her hangi bir yerine
basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya ya
zılmış her türlü yazı veya resimleri veya bun
ları havi kâğıt, pano, pankart, bant veya ben
zerlerini, yetkili memur ve mercilerin, evvelden
verilmiş yazılı müsaadesi olmadan, asanlar ve
ya koyanlar yahut bunlardan suç konusu teşkil
edenlerin asılmasına veya konulmasına müsaade
edenler hakkında da yukarıki fıkrada yazılı ce
zalar uygulanır.
Yukarıki fıkrada gösterilen bina ve müşte
milâtın her hangi bir yerini, her ne suretle olur
sa olsun, boyayanlar veya bu yerlere yazı veya
resim yapanlar hakkında da birinci fıkrada ya
zılı ceza uygulanır.
îki ve üçüncü fıkralarda gösterilen fiillerin
eserlerini derhal ortadan kaldırmıyan ve bun
ların yok edilmesi için gerekli işlemlere girişMillet Meclisi
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MADDE 21. — Türk Ceza Kanununun 537
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören daire veya kurumla veya her nevi ve dere
cedeki eğitim ve öğretim müesseseleri yetkili
leri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya
mahsus yerlerine konulmuş basılı veya basılı olmıyan evrak, resim veya elyazısı kâğıt veya lev
haları bulundukları yerlerden çıkarır yahut
yırtar veya tahribeder veya bunları her ne su
retle olursa olsun okunmıyacak veya muhteva
larının başka şekilde anlaşılmasına sebebiyet
verecek şekillere veya işe yaramıyacak hale so
karsa bir aydan üç aya kadar hafif hapse ve
yüz liradan beş yüz liraya kadar hafif para
cezasına mahkûm edilir. Ayrıca, bu fiillerin iş
lenmesi dolayısiyle sebebiyet verilen zararların
tazminine de hükmolunur.
Kanunda yazılı olan daha ağır cezayı ge
rektiren hükümler saklı kalmak üzere, kamu
hizmetine tahsis edilmiş binaların veya mabetle
rin veya her nevi ve derecedeki eğitim ve öğ
retim müesseselerinin veya öğrencilerin toplu
halde ikamet ettikleri yurt ve benzeri yerlerin
veya bunların müştemilâtının her hangi bir ye
rine basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya
yazılmış her türlü yazı veya resimleri veya bun
ları havi kâğıt, pano, pankart, bant, veya ben
zerlerini, yetkili memur ve mercilerin, evvelden
verilmiş yazılı müsaadesi olmadan, asanlar ve
ya koyanlar yahut bunlardan suç konusu teş
kil edenlerin asılmasına veya konulmasına mü
saade edenler hakkında da yukarıiki fıkrada ya
zılı cezalar uygulanır.
Yukarıki fıkrada gösterilen bina ve müşte
milâtın her hangi bir yerine her ne suretle olur
sa olsun, boyıyanlar veya bu yerlere yazı veya
resim yapanlar hakkında da birinci fıkrada ya
zılı ceza uygulanır.
iki ve üçüncü fıkralarda gösterilen fiillerin
ederlerini derhal ortadan kaldırmıyan ve bun
ların yok edilmesi için gerekli işlemlere girişimiyen yetkililer hakkında bu kanunun 230 ncu
maddesinde yazılı cezalar uygulanır.
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miyen veya verilen zararın sorumluları adlî mer
cilerce tesbit edildikten sonra bu zararın taz
mini için bir ay içinde gerekli kanuni yollara
başvurmıyan yetkililer hakkında bu kanunun
230 ncu maddesinde yazılı ceza .uygulanır ve
ayrıca yapılmış olan zararın tazminine karar
verilir.»
MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 22. — Tasarının 23 ncü maddesi,
22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 24. — Bu kanunun hükümlerini
Adalet Bakanı yürütür.

MADDE 23. — Tasarının 24 ncü maddesi,
23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

25 . 6 . 1971
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
8. Koçaş

Başbakan
N. Erim
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Devlet Bakanı
A. Karaosmanoğlu
M. Özgüneş
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
D. Kitaplı
1. Arar
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
F. Meleri
H. ömeroğlu
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
O. Olcay
8. N. Ergin
Millî Eğitim Bakanı
Baymdırılk Bakanı
Ş. Orel
C. Karakaş
Dış Eko. iliş. Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Ö. Derbil
T. Akyol
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
H. Özalp
M. O. Dikmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
H. Arık
A. Sav
Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı
A. Çilingiroğlu
/. Topaloğlu
Turizm ve Ta. Bakanı imar ve iskân Bakanı
E. Y. Akçal
S. Babüroğlu
Köy işleri Bakanı
Orman Bakanı
C. Ayhan
S. İnan
Gençlik ve Spor Bakanı
S. Ergun
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