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Türkçeden Başka Dillerle yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 22.10.1983 Sayı : 18199) 

Kanun No. Kabul Tarihi : 
2932 19 . 10 . 1983 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cum
huriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin korunması amacıyla düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında 
yasaklanan dillere ilişkin esas ve usulleri düzenler. 

Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kullanılamayacak diller 

MADDE 2. — Türk Devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin birinci resmî dilleri dışındaki herhangi 
bir dille düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanması yasaktır. 

Türkiye Devletinin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümleriyle eğitim, öğretim, bilimsel araştırma 
ve kamu kurum ve kuruluşlarının yayınlarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. 

Türk vatandaşlarının anadili 

MADDE 3. — Türk Vatandaşlarının anadili Türkeedir. 
a) Türkçeden başka dillerin anadili olarak kullanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette 

bulunulması, 
b) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, mahallin en büyük mülkî amirinden izin alınmadıkça bu Ka

nunla yasaklanmamış olsa bile Türkçeden başka dille yazılmış afiş, pankart, döviz, levha ve benzerlerinin 
taşınması, plak, ses ve görüntü bantları ve diğer anlatım araç ve gereçleriyle yayım yapılması, 

Yasaktır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 4. — a) 2 nci madde ile 3 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen yasaklara aykırı harekette 
bulunanlar hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

b) 3 üncü maddenin (a) bendi ile yasaklanan hususlarda her ne suretle olursa olsun faaliyette bulunan
lar hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzbin liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Mahkemece yapılacak kovuşturma sonunda, mahkûmiyet hükmüyle beraber her nevi elle yapılmış veya 
yazılmış veya basılmış kâğıt ve eserler, plaklar, ses ve görüntü bantları, afiş ve pankartlar ile diğer anlatım 
araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur. 

Bu Kanun kapsamına giren yayın araç ve gereçlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğramasını 
ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. 

Toplatma karan 

MADDE 5. — Bu Kanundaki yasaklara aykırı olan her nevi elle yapılmış veya yazılmış veya basılmış kâ
ğıt ve eserler, plaklar, ses ve görüntü bantları, afiş ve pankartlar ile diğer anlatım araç ve gereçleri sulh ce
za hâkiminin kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî amiri tarafından 
verilecek kararla toplattırılır. Toplatma kararını veren mülkî amir bu karan yirmidört saat içinde mahallin 
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sulh ceza hâkimine bildirir. Hâkim, en geç üç gün içinde karamı onaylanıp onaylanmaması hakkında karar 
verir. Onaylanmama halinde, mülkî amirin kararı hükümsüz kalır. Mahkemece verilen toplatmaya ilişkin 
kararlar o yer Cumhuriyet savcdığı tarafmdan diğer yerlerdeki Cumhuriyet savcıhklanna en seri vasıtayla 
bildirilir. 

Muhakeme usulü 

MADDE 6. — Bu Kanunda yazılı suçlan işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar yer ve 
zaman kayıtlarına bakılmaksızın 3005 saydı Meşhut Suçlann Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine gö
re yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Danışma Meclisi 
Güt Birleşim Sayfa 

18 117 628 
21 153 2 

154 64-76 

I - Gerekçeli 552 S Sayılı basmayazı Danışına Meclisinin 154 uncu Birleşimine, 703 S Sayılı basma-
yazı Millî Guveıüık Konseyinin 176 ncı Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Adalet, Millî Savunma, içişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Millî Güven
lik Konseyi Adalet komisyonları görüşmüştür 

III - Esas No : Danışma Meclisi 1/721; Millî Guvenbk Konseyi 1/578. 


