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Madde 1 — Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesine aşağıda ya
zılı olduğu şekilde fıkralar eklenmiştir : 

Bir kimse, gayrımeşru olarak, kamu hizmetlerinin görülmesine mah
sus binalar veya müştemilâtına girilmesine veya orada kalınmasına cebir 
ve şiddet göstererek veya tehdit ederek veya eşya üzerinde zor kullana
rak engel olursa, altı aydan iki seneye kadar hapis cezasma mahkûm 
olur. 

Bir kimse, gayrimeşru olarak, her nevi ve derecedeki eğitim ve öğ
retim müesseselerine veya öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri yurt 
veya benzeri yerler veya bunların müştemilâtına girilmesine veya orada 
kalınmasına cebir ve şiddet göstererek veya tehdit ederek veya eşya üze
rinde zor kullanarak engel olursa yukanki fıkrada gösterilen ceza ile 
cezalandırılır. 

Eğer yukarıki iki fıkrada gösterilen fiil; silâhla veya kendini tanın-
mıyacak bir hale koyarak yahut birkaç kişi tarafından birlikte veya 
mevcut veya mefruz bazı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri tehdit 
kuvvetinden istifade ile işlenmiş ise, iki seneden beş seneye kadar hapis 
cezası hukmolunur ayrıca beş sene emniyeti umumiye nezareti altına 
konulabilir. 

Madde 2 — Türk Ceza Kanununun 201 inci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

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 cezasma 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 altmda mukaveleler 
kabulüne icbar etmek maksadiyle bir işin tatiline veya nihayet bulmasına 
sebebiyet verir veya tatilin devamına amil olursa sekiz aydan beş seneye 
kadar hapis cezasıyle cezalandırılır. 

Her kim yukarıdaki fıkralarda gösterilen maksatlarm istihsaline 
matuf olmak üzere, cebir ve şiddet veya tehdit olmaksızın, işyerini her 
ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen işgal ederse bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukardaki fıkralarda gösterilen fiiller silâh ile veya kendini tanm-
mıyacak bu- hale koyarak veya birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse 
veya ayrıca bir tahribat meydana getirilmişse yahut mevcut veya mefruz 
bazı gizli cemiyetlerin husule getirdikleri tehdit kuvvetinden istifade ile 

işlenmiş ise; ceza iki misli artırılarak hukmolunur. Ancak hükmolunacak 
ceza beş seneyi geçemez. 

Madde 3 — Türk Ceza Kanununun 236 nci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 236 — Memur veya işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti 
görevlüerinden, üç veya daha fazla kimse, aldıkları karar gereğince, ka
nun hükümlerine aykırı olarak, memuriyetlerini terk eder veya vazifele
rine gelmezlerse veya vazifelerine gelip de görevlerini, geçici de olsa, 
kısmen veya tamamen yapmazlar yahut yavaşlatırlarsa, herbıri hakkın
da iki aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan Uç bin liraya kadar 
ağır para cezası üe birlikte muvakkten memuriyetten mahrumiyet ce
zası da hukmolunur. 

Başkaları tarafından alınan karara uyarak yukardaki fıkrada ya
zılı fulleri işliyen memur veya işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti gö
revlilerine de aynı ceza hukmolunur. 

Madde 4 — Türk Ceza Kanununun 254 üncü maddesine aşağıda ya
zılı olduğu şekilde bir fıkra eklenmiştir : 

Her kim birinci fıkrada yazılı olan şahıslardan birinin vazife gör
düğü yeri her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen işgal ederek, 
vazifesine mütaallik bir işm yapılmasına mani olursa altı aydan üç se
neye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Fiil, cebir ve şiddet veya teh
ditle işlenirse bir seneden üç seneye kadar, silâhla veya kendini tanırımı-
yacak bir hale koyarak yahut birkaç kişi tarafından birlikte işlenirse, iki 
seneden beş seneye kadar hapis cezasma hukmolunur. 

Madde 5 — Türk Ceza Kanununun 261 inci maddesi aşağıda yazıh 
olduğu şeküde değiştirilmiştir : 

Madde 261 — Kanun ve nizamlara aykrrı olarak mektep veya der-
sane açanlar, açılan mektep veya dershane kapatılmakla beraber altı 
aydan ıkı seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Ruhsatsız öğretmenlik edenlerle bunları istihdam eyliyenlere de aynı 
ceza verilir. 

Mükernrler hakkmda verilecek ceza bir sene hapisten aşağı ola
maz. 

Madde 6 — Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 264 — Her kim ait olduğu merciden ruhsat almaksızın dina
mit veya bomba veya buna 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 kadar hapsolunur ve kendisinden bin liradan on bin liraya ka
dar ağır para cezası almır. 

Birinci fıkradaki fiilleri ika etmek maksadiyle teşekkül vücuda geti
renlerle idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü 
geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse, failler hakkmda yedi seneden onbeş 
seneye kadar ağır hapis cezası hukmolunur. 
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ikinci fıkradaki hal dışında, iki veya daha fazla kimselerin toplu 
olarak birinci fıkrada yazılı 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 satan
lar veya satılığa çıkaranlar veya alanlar bir seneden iki seneye kadar 
hapis, beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

Birinci fıkrada yazılı şeyleri, meskûn bir mahalde veya civarında ya
hut umumun gelip geçeceği bir yerde ateşliyenler veya patlatanlar yahut 
bırakanlar, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, iki sene
den aşağı olmamak üzere hapis cezası üe cezalandırılırlar. 

Madde 7 — Türk Ceza Kanununun 266 nci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 266 — Bir kimse resmî sıfatı haiz olan bir memurun huzu
runda ve ifa ettiği vazifeden dolayı şeref veya şöhretine veya vakar ve 
haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve hakarette bulunursa, aşağıda 
gösterilen suretlerle cezalandırılır : 

1. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma efradmdan veya iki 
veya üçüncü bendlerde mezkûr memurlardan gayrı memurinden biri aley
hinde ise iki aydan sekiz aya kadar hapis ve ikiyüz elli liradan beşyüz 
liraya kadar ağır para cezası ile mahkûm edilir. 

2. Hakaret ve taarruz asker veya jandarma subaylarından veya po
lis komiserlerinden veya amirlerinden yahut il genel meclisi veya bele
diye meclisi üyelerinden biri aleyhinde ise üç aydan iki seneye kadar ha
pla ve beşyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası üe cezalandırılır. 

3. Hakaret ve taarruz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile 
temsil sıfatını veya emir ve idare salâhiyetini haiz rüesadan veya hâkim 
ve Cumhuriyet Savcüarıyle bunların yardımcıları veya sorgu hâkimlerin
den biri aleyhinde vaki olursa altı aydan otuz aya kadar hapis ve bin lira
dan iki bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Eğer birinci fıkradaki hakaret fiilî maddei mahsusa tayin ve ısna-
diyle vaki olursa : 

Bir numaralı benddekı halde beş aydan uç seneye kadar hapis ve 
beşyüz liradan uç bm liraya kadar ağır para cezasına; 

İki numaralı benddekı halde altı aydan üç seneye kadar hapis ve bm 
liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasına; 

Üç numaralı benddeki halde yedi aydan üç seneye kadar hapis ve 
bin beş yüz liradan üç bm liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur 

Hakaret ve taarruz, memurun sıfat veya hizmetinden dolayı, umuma 
neşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vasıtaları ile 
işlenmiş olursa, fülin mahiyetine göre, yukarı fıkra ve bentlerde yazılı 
ceza üçte bir nispetmde artırılarak hükmolunur. 

Sıfat veya hizmetinden dolayı vaki hakaret ve taarruz, memurun 
gıyabında alenen işlenmiş olursa, fiilin mahiyetine göre, yukarı fıkra ve 
bendlerdeki cezaların yarısı hükmolunur. Bu fıkradaki suçun tekevvünü 
için 153 üncü maddedeki aleniyet şarttır. 

Madde 8 — Türk Ceza Kanununun 268 inci maddesine aşağıda ya
zılı 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 mahiyetine göre birinci 
veya ikinci fıkralarda yazdı olan cezalar yarısı nispetmde artırılarak hük
molunur. 

Sıfat veya hizmetinden dolayı vaki hakaret ve taarruz, birinci fık
rada gösterilen heyetlerin gıyabında alenen işlenmiş olursa, fiilin mahi
yetine göre birinci veya ikinci fıkralarda yazılı olan cezaların yansı hük
molunur. Bu fıkradaki suçun tekevvünü içm 153 üncü maddedeki aleniyet 
şarttır. 

Madde 9 — Türk Ceza Kanununun 296 nci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 296 — Her kim hapis cezasından aşağı olmıyan cezayı mus-
telzim bir cürüm işledikten sonra bu cürmün icrasında faillerle evvelce 
itifak etmiş ve cürmü neticelendirmekte yardımı dokunmuş olmaksızın, 
bir kimsenin o cürümden istifadesini temine veya Hükümetçe icra oluna
cak tahkikatı yanlış yola sevk etmeye yahut Hükümetin araştırmalarına 
veya hükmün icrasına karşı faili gizlemeye yardım eder yahut hakkında 
yakalama veya tevkif müzekkeresi çıkarılmış olan bir kimsenin saklı bu
lunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere derhal haber vermezse veya 
her kim bu cezaları istilzam eden bir cüımün eser ve delillerini yok eder 
yahut bunları bir suretle değiştirir veya bozarsa, hapis cezasını gerek
tiren suçlarda altı aydan iki yıla kadar, ağır hapis cezasını gerektiren 
suçlarda iki seneden dört seneye, ölüm cezasını gerektiren suçlarda da 
üç seneden beş seneye kadar hapis cezasına mahkûm olur. Şu kadar kı, 
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bu ceza müddeti asıl cürüm için kanunda tayın edilen cezanın üçte bmn 
geçemez. Sair fullerden dolayı tertip olunacak ceza beş yüz liradan bu 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu fiilî usul veya füruunun, karı veya kocasının yahut kardeşimi 
lehine olarak ışlıyen kimseye ceza verilmez. 

Madde 10 — Turk Ceza Kanununun 304 üncü maddesi aşağıda yazıl 
olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 304 —• I - önceden aralarında bir anlaşma olsun veya olma 
sın uç ve daha ziyade mahkûm veya mevkuf her ne sebeple olursa olsuı 
cezaevi idaresine karşı ayaklanırsa, bir seneden üç seneye kadar hapi: 
cezasiyle cezalandınlır. 

Cebir ve şiddet göstererek veya tehdit ederek veya nüfuz ve müessu 
kuvvet sarf ederek ceza evinin idaresine kısmen veya tamamen mân 
olunması halı bu maddenin tatbikinde ayaklanma sayılır . 

Kullanümış olmasa bile, ayaklanmaya silâhla katılan mahkûm veyi 
mevkuflar üç seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı hallerde ayrıca bir tahribat meydana ge 
tırilmışse, taym olunan ceza, tahribatın derecesine göre üçte birden ya 
nya kadar artınlarak hükmolunur. 

II - Azmettirenler veya teşvik edenler ayaklanmaya fiilen katıldık 
lan takdirde, haklarında birinci bendin birinci veya üçüncü veya dor 
düncü fıkralarında yazılı olan cezaların yukarı haddi hükmolunur 

HI - Haklannda bu madde hükmü uygulananlardan muvakkat hur 
riyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar cezalarının beşte dördünü 
müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olanlar cezalarının otuz selesini iy 
halle geçirmedikçe meşruten tahliyeden istifade edemezler. 

Madde 11 — 11 Haziran 1936 tarih ve 3038 sayılı Kanunun 2 nc 
maddesi ile kaldmlan Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesi yerme 
ikinci kıtabm yedinci babının «Nakliye ve muhabere vasıtaları alnındı 
cürümler» ile ilgili ikinci faslının ilk maddesini teşkil etmek üzere ve 3Sl. 
üncü madde olarak aşağıdaki şeküde düzenlenmiştir : 

Madde 384 — I - Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya nüfu: 
ve müessir kuvvet sarf ederek yahut hile ile kara nakil vasıtasmı hare 
ket ettirmiyen veya hareket halinde bulunanlan durduran veya gitmekti 
olduğu yerden başka ye<-e sevkettıren kmıse altı aydan bir seneye kadaj 
hapis cezası ile cezalandınlır. 

Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından birlikte işlendiği takd.rdi 
ceza yan nispetinde artınlarak hükmolunur. 

II - Cebir ve şiddet veya tehdit göstererek veya nüfuz ve muessn 
kuvvet sarf ederek yahut hile ile deniz nakil vasıtasını hareket ettırmıyeı 
veya hareket halinde bulunanları durduran veya gitmekte olduğu yerdeı 
başka bir yere sevk ettiren kimse altı aydan iki seneye kadar hapis ce 
zasiyle cezalandınlır. 

Fiil silâhla veya birkaç kişi tarafından birlikte işlendiği takdirde cez: 
yarı nispetinde artınlarak hükmolunur. 

III - Her kim bir uçağı kaçırır veya kaçırmaya teşebbüs ederse u< 
seneden beş seneye kad-st ağu hap^s cezas yle cezalandırılır. 

Kaçırılan veya kaçırılmaya teşebbüs edilen uçak umumun istifade 
sme arzedılmış ise fail dort seneden altı seneye kadar hapis cezasiyle ce 
zalandınlır. 

Kaçırma veya kaçırmaya teşebbüs fnlı cebir ve şiddet veya tehdı 
veya hile ile işlenirse fail bırmci fıkrada yazılı olan halde dört senedeı 
altı seneye, ikinci fıkrada yazılı olan halde beş seneden yedi seneye kada: 
ağır hapis cezasiyle cezalandınlır. 

IV - Her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile bir uçağı git 
mekte olduğu yerden başka bir yere sevk ettirir veya sevk eder veya bı 
fullerden birine teşebbüs ederse on seneden onbeş seneye kadar ağır hapıi 
cezasiyle cezalandınlır. 

V - Her kim yerde bulunan bir uçağı tahrip veya imha ederse be: 
seneden on seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırilır. 

Bir uçağı, hareketine mâni olacak derecede bozan veya zarar vercı 
kimse, yapılan tahribatm derecesine göre, bir seneden beş seneye kadaı 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Uçak umumun istifadesine arz edilmiş ise, hükmedilecek ceza birine 
fıkrada yazılı olan halde yedi sene, ikinci fıkrada yazılı olan halde üç sem 
ağır hapisten aşağı olamaz. 

Madde 12 — Turk Ceza Kanununun 391 mcı maddesi aşağıda ya 
zıh olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 391 — Bir kimse, telgraf, telefon ve telsiz makinalann; 
veya alât ve edevatına veya tellerine zarar verir veya elektrik ceryan 
lannm dağılmasına sebep olur veya her ne suretle olursa olsun te'gıa 
veya telefon veya telsiz muhaberat ve neşriyatını inkıtaa uğraıKsa bı. 
seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalandınlır. 

(Resmî Gazete) 
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Madde 13 —t Türk Ceza Kanununun 492 ncı maddesinin son fıkrası 
kaldırılmış ve yerme aşağıda yazılı olan fıkralar eklenmiştir : 

Hırsızlık enerji naklini veya haberleşme tesislerinin irtibatını sağ
layan tel, kablo veya benzeri iletkenler hakkında işlenirse fail üç se
neden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu maddede yazılı suçlar ikiden fazla kimseler tarafından birlikte 
yapılır yahut suçun işlenmesinde yukarıda yazılı hallerden iki veya 
daha fazlası birleşırse cezanın yukarı haddi verilir. 

Madde 14 — Türk Ceza Kanununun 495 inci maddesinin ilk fıkrası 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir : 

Her kim, menkul bir malın zilyedini veya cürüm mahallinde bulu
nan bir başkasını cebir ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen 
büyük bir tehlikeye düşüreceği beyam ile tehdit ederek o malı teslime 
yahut o malın kendi tarafından zaptına karşı sükût etmeye mecbur 
kılarsa on seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm 
olur. 

Madde 15 —. Türk Ceza Kanununun 496 ncı maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 496 — Her kim, bir kimseyi cebir ve şiddet kullanarak veya 
şahsan veya malen büyük bir töhlıkeye düşüreceği beyanı Ue tehdit ede
rek o kimsenin yahut başkasının zararına hukukça hükmü haiz bir se
nedi vermeye veya imza etmeye yahut koparıp mahvetmeye mecbur 
bırakılırsa on seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mah
kûm olur. 

Madde 16 — Türk Ceza Kanununun 497 ncı maddesinin ilk fıkrası 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Yukarıdaki maddelerde beyan olunan cürümler, geceleyin veya 
silâh ile tehdit ederek işlenirse onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır 
hapis cezası verilir. 

Madde 17 — Türk Ceza Kanununun 498 inci maddesi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 498 — Bir kimse, her ne suretle olursa olsun hayat veya 
ırz veya mal hakkında büyük bir zararla korkutularak yahut Hükü
met tarafından verilmiş gibi emir göstererek başkasını para veya eşya 
veya hukukça hükmü haiz bir senet göndermeye veya bir mahalle 
koymaya veya bunların kendi eline geçmesini temin etmeye mecbur 
kılarsa onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahkûm 
olur. 

Madde 18 — Türk Ceza Kanununun 499 uncu maddesi aşağıda 
yazılı olduğu şeküde değiştirilmiştir : 

Madde 499 — Her kim, para veya eşya veya hukukça hükmü haiz 
bir senet almak için bir kimseyi hapseder yahut dağa veya tenha bir 
mahalle kaldırırsa, maksadına nail olmamış ise onbeş seneden yirmi se
neye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Maksadına nail olmuş ise 
cezanın yukarı haddi hükmolunur. 

Her kim birinci fıkrada gösterilen fiili, siyasî veya sosyal mak
satlarla veya resmî makamları bir ışı yapmaya veya yapmamaya icbar 
ıçm işlerse, maksadına naü olmamış ise müebbet ağır hapis cezasıyle 
cezalandırılır. Maksadına nail olmuş ise hakkında idam cezası hükmo
lunur. 

Madde 500 — Her kim, 64 ve 65 inci maddelerde beyan olunan ah
valin maadasında evvelce Hükümete haber vermeksizin adam kaldır
ma curmunden maksud olan şeyi elde etmek ıçm şifahi veya tahrirî 
muhabere naklederse üç seneden beş seneye kadar hapis cezasına mah
kûm olur. 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 19 — Türk Ceza Kanununun 500 üncü maddesi aşağıda 

Madde 20 — Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 526 — Salahiyetli makamlar tarafından adlî muameleler 
dolayısıyle yahut âmme emniyeti veya âmme intizamı veya umumî hıf-
zıssıhha mülâhazasıyle kanun ve nizamlara aykırı olmıyarak verilen 
bir emre itaat etmıyen veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eyle-
mıyen kimse, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aydan üç 
aya kadar hafif hapis veya ıkıyüz elli liradan beşyüz liraya kadar ha
fif para cezasıyle cezalandırılır. 

Şapka iktisası hakkmda 671 sayılı Kanunla Türk harflerinin ka
bul ve tatbikine dair 1353 sayılı Kanunun koyduğu memnuıyet veya 
mecburiyetlere muhalif hareket edenler iki aydan altı aya kadar hafif 
hapis veya ta liradan beşten liraya kadar hafif para cezasıyle ceza
landırılır. 

Madde 21 — Türk Ceza Kanununun 537 nci maddesi aşağıda ya
zılı olduğu şeküde değiştirilmiştir : 

Madde 537 —• Her kim, kamu hizmeti gören daire veya kurumlar 
veya her nevi ve derecedeki eğitim, ve öğretim müesseseleri yetkili
leri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya mahsus yerlerine konulmuş 
basılı veya basılı olmıyan evrak, resim veya elyazısı kâğıt veya levha
ları bulundukları yerlerden çıkarır yahut yırtar veya tahrip eder veya 
bunları her ne suretle olursa olsun okunmıyacak veya muhtevalarının 
başka şekilde anlaşılmasına sebebiyet verecek şekillere veya işe yaramı-
yacak hale sokarsa bir aydan üç aya kadar hafif hapse ve yüz liradan 
beşyüz lirya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir. Ayrıca, bu ful
lerin işlenmesi dolayısiyle sebebiyet verilen zararların tazminine de hük
molunur. 

Kanunda yazılı olan daha ağır cezayı gerektiren hükümler saklı 
kalmak üzere, kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya mabetle
rin veya her nev'ı ve derecedeki eğitim ve öğretim müesseselerinin veya 
öğrencilerin toplu halde ikamet ettikleri yurt veya benzeri yerlerin veya 
bunların müştemilâtının herhangi bir yerine basıh veya basılmamış, 
elle yapılmış veya yazılmış her türlü yazı veya resimleri veya bunları 
havi kâğıt, pano, pankart, bant, veya benzerlerini, yetkili memur ve 
mercilerin, evvelden verilmiş yazılı müsaadesi olmadan, asanlar veya 
koyanlar yahut bunlardan suç konusu teşkil edenlerin asılmasına veya 
konulmasına müsaade edenler hakkında da yukarıkı fıkrada yazılı ce
zalar uygulanır. 

Yukarıkı fıkrada gösterilen bina ve müştemilâtın herhangi bir ye
rini her ne suretle olursa olsun, boyayanlar veya bu yerlere yazı veya 
resim yapanlar hakkında da birinci fıkrada yazılı ceza uygulanır. 

İki ve üçüncü fıkralarda gösterilen fiillerin eserlerini derhal orta
dan kaldırmayan ve bunların yok edilmesi için gerekli işlemlere gıriş-
miyen yetkililer hakkmda bu kanununun 230 uncu maddesinde yazılı 
cezalar uygulanır. 

Madde 22 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 23 — Bu kanunun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

2/10/1971 

No. Baslığı 

Resmî 
Du&tu£ Gazet» 
Tertip C i l t Sahıf« Sayı 

İlgili Kanonlar :ı 
765 T&rk Cexa Kuronu 1/3/1926 

3038 Turk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren Kanun 
11/6/193« 

1353 Turk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkımda Kanun 
1/11/1928 

671 Şapka İktısası hakkında Kanun 25/11/1925 

7 S19 320 

17 1309 »357 

10 3 1030 
7 108 230 

İ L Â N L A R 
A n k a r a Onbıımcı Sulh Ceza Hâkimliğinden . 

E . N o : 1971/618 
K . N o : 1971/759 
K u m a r oynamak suçundan Mahkememizin 14/7/1971 tarihli ilâmı 

ile T . C. K nun 568/1 nci maddeleri geıeğince b ir gun hafif hapis, 50 

l ira hafif para cezasiyle hükümlü H a l i l oğlu 1940 doğumlu, Af fan 
Parlak hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat K a n u n u 
nun 29 u n c u maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen 
tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 9182 



Sahife : 4 (Resmî Gazette) 3 E K İ M 1971 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden 

2814 ada 3, 4, 5, 14, 16 ve 17 No. lu parsellerin tevhidinden mey
dana gelen yeni parselin imar durumu planlarına işlenerek Müdürlüğü
müz ilân tahtasın asılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 9324 / 1-1 

Mustafakemalpaşa Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — ilçemiz Sanat Enstitüsü (35.000) l i ra ek keşif bedelli ihata 
duvarı inşaat işi 20/10/1971 tarihinde saat 14.00 de Enstitüde müteşek
k i l K o m i s y o n marifetiyle kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

2 — Muvakkat teminat (2.625) liradır. 
3 — B u işe ait keşif ve şartnameler mesai saati içinde Enstitü 

Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — tsteklilerin b u işi yapabileceğine ait vesikalarını, 2490 sayılı 

K a n u n u n 32 nci maddesinde belirtildiği şekilde ihale saatinden bir 
saat evvel K o m i s y o n a tevdi etmeleri postada vaki gecikmelerin kabul 
edilmeyeceği ilân olunur. 9403 / 4-1 

A n k a r a Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

K O N U S U 

M u h a m m e n 
bedeli 

L i r a K r . 

Geçici 
teminatı 
L i r a K r . 

669.583,45 30.533,3* 

40.072,- 3.005,40 

Y . S. E . Müdürlüğüne ait inşaat makina-
larında kullanılmak üzere alınacak 235 ka
lem malzeme 
Y. S. E . Müdürlüğüne ait motorlu vasıta ve 
inşaat m a k i n a l a n için alınacak 17 ka lem 
filtre 
Y . S. E . Müdürlüğüne ait inşaat m a k i n a l a n 
için almacak 19 kalem fren balatası 282.400,— 15.046,— 

Yukarıda müfredat üzere almacak üç k a l e m malzeme kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleleri ayrı a y n olarak 
6/10/1971 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında D a i m i E n 
cümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimt Encümende 
görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu, 1971 yılma ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırlayacakları kapalı zarflarını makbuz mukabil inde Encümene ver
meleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikme'e*- kabul edilmez, 8792/4-4 

Ankara C. Savcılığından : 

Ankara Kapalı Cezaevinin 42.900 lira muhammen bedelli bir yıllık 
İhtiyacı bulunan 130 ton takoz halinde kesilmiş gürgen odun, 27/9/1971 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Geçici teminatı 3.217 lira 50 kuruştur. 
İhale 15/10/1971 Cuma günü saat 15,00 de Ankara C. Savcılığı Baş-

yardımcılığı makamında yapılacaktır. 
Taliplilerin teminat mektupları ile tekliflerini kapah zarf içersinde 

İhale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı, 
Üân olunur. 9192 / 4-3 

Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlü
ğünden : 

1 — Ankara Gazı Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü için satın alma
cak olan 6 adet piyano 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Işın tahminî bedeli 120.000 (Yüz yirmi bin) lira, geçici teminatı 
7.250,— T L dır. 

3 — Eksiltme Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde toplanacak olan 
Satm Alma Komisyonunda 14/10/1971 günü saat 15 00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler mesai saatleri dahilinde 
Gazi Eğitim Enstitüsünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin : 
a - Ankara Okullar Saymanlığına yatıracakları 7 250,— T L (Yedi 

bin iki yüz elli) geçici teminat makbuzunu veya 2490 sayılı Kanunun 17 
nci maddesi gereğince banka teminat mektuplarım 

b - 1971 yuma ait ticaret odası belgesini, 
Kanunî şekilde hazırhyacaklan teklif mektuplarını zarfa koymaları 

lâzımdır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarını 14/10/1971 günü. saat 14.00 e 
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9146 / 4-2 

Petıol Dairesi Reisliğinden: 

T. C. Petrol Dairesi ile M o b i l Refining Company Inc. arasında 
afişe fiyatlara yapılan zamları uygulama tarihi üzerinden çıkan ihti 
laflı mesele hakkında E n e r j i ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından 
Petrol Kanununun 30/2 nci maddesi gereğince verilen : 

K A R A R 
İtiraz eden : M o b i l Refining Company Inc. 
Diğer taraf : T . C. Petrol Dairesi Başkanlığı. 
Itıı azın k o n u s u : Irak menşeli h a m petrol fiyatlarında yapılan 

değişikliği ilân eden 18/6/1971 tarihli Platts Oi l G r a m Bülteni ekinde 
yazılı fiyatların ilân tarihinden itibaren değil 20/3/1971 den başlayarak 
geçerli sayılması gerektiği iddia edilmektedir. 

Gerekçe ve k a r a r : 
Muterız, Petrol Dairesine müracaatla Banias ve T r i p o l i L i m a n 

larından ithal ettiği Kerkük menşeli, 36.1 A P I graviteli h a m petrole 
20/3/1971 tarihinden itibaren 80 cent'lık bir z a m uygulanmasını ve 
bu tarihle fiyatların afişe edildiği 18/6/1971 tarihi arasında y u r d a 
sokulan h a m petrol için fiyat farkından doğan 2.206.015,10 dolarlık 
ek döviz müsaade belgesi verilmesini talep etmiş, Daire ise talebi 
kabule şayan görmeyerek zammın fiyatların Platts O i l G r a m Bülteni 
eki «Crude O i l Supplement» de neşredildiği tarih o lan 18/6/1971 den 
başlayarak geçerli sayılacağına karar verilmiştir. 

Muteriz daha önce de afişe fiyatlarda husule gelen 20 cent'lik bir 
yükselme sebebiyle Daireyle ihtilâfa duşmuş ve Danıştay'a baş vur
muştur. 

Muterizin halen Danıştay'da derdest bulunan 1971/1705 esas 
sayılı davasının tarafları ve mahiyeti aynı olup b u dava sonunda 
ittihaz olunacak karar idarî uygulamaya yön verecektir. 

B u it ibarla tarafları ve mahiyeti aynı olan itiraz konusu mesele
nin Petrol K a n u n u n u n 28 inci maddesi uyarınca yeniden Petrol K o m i 
serine havalesine lüzum ve mahal olmadığına, Danıştay'da derdest 
bulunan 197J/1705 sayılı dava sonucunun beklenmesine ve buna göre 
gereğinin yapılmasına karar veri ldi . 9156/1 

T C. Petrol Dairesi ile B P . Overseas Refining Company L i m i t e d 
arasında AFİŞE FİYATLARA Y A P I L A N Z A M L A R I uygulama tarihi 

üzerinde çıkan ihtilaflı mesele hakkında E n e r j i ve Tabiî K a y n a k l a r 
Bakanı tarafından Petrol K a n u n u n u n 30/2 nci maddesi gereğin verilen : 

K A R A R 
İtiraz eden : B P . Overseas Refining Company L i m i t e d , 
Diğer taraf : T . C. Petrol Dairesi Başkanlığı, 
İtirazın k o n u s u : Irak menşeli h a m petrol fiyatlarında yapılan 

değişikliğin 20/3/1971 tarihinden itibaren geçerli savılarak buna göre 
döviz tahsis edilmesi gerekirken Petrol Dairesince 18/6/1971 tarihine 
itibar olunmasına itiraz edilmektedir. 

Gerekçe ve karar : Muteriz , Doğu Akdeniz limanlarından ithal 
ettiği Kerkük menşeli ve 36 A P I graviteli h a m petrol fiyatlarının 
20/3/1971 tarihinden başlayarak 2.41 vari l /$ dan 3.21 vari l /$ a yük
seldiğini bildirerek Petrol Dairesinden buna göre döviz tahsisini talep 
etmiş, Daire ise fiyatlardaki yükselmenin Platts O i l G r a m Bülteninin 
h a m petrol eki olan «Crude Oi l Supplement' in 18/6/1971 tarihli nüsha
sında ilân edilmiş olmasını gözönunde tutarak b u tarihten önce ithal 
edilen h a m petrol için fazla döviz tahsisini uygun bulmamıştır. 

Muteriz daha önce de afişe fiyatlarda husule gelen 20 cent'lik bir 
yükselme sebebiyle Daireyle aynı konuda ihtilâfa düşmüş ve Danıştay'a 
baş vurmuştur. 

Muterizin halen Danıştay'da derdest bulunan 1971/1644 esas sayılı 
davasının tarafları ve mahiveti aynı olup bu dava sonunda ittihaz 
olunacak karar idarî uygulamaya yön verecektir. 

B u itibarla tarafları ve mahiyeti aynı olan itiraz konusu mesele
nin Petrol K a n u n u n u n 28 inci maddesi uyarınca yeniden Petrol K o 
miserine havalesine lüzum ve mahal olmadığına, Danıştay'da derdest 
bulunan 1971/1^44 sayılı dava sonucunun beklenilmesine ve buna göre 
gereğinin yapılmasına karar veri ldi . 9156/2 

D Ü Z E L T M E 

1/10/1971 tarihli ve 13973 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
7/3144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci satırındaki (13/9/1971) 
tarihi (18/9/1971) olarak; 

Düzeltilir. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermaye isletmesi 
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