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ÖZ

5187 SAYILI YENİ BASIN KANUNU KAPSAMINDAKİ

BASIN DÜZENİNE YÖNELİK SUÇLAR

ÖZLEM DİNÇTÜRK

“5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu Kapsamındaki Basın Düzenine Yönelik 

Suçlar” başlığını tezimizde ele alınmış olan sorun, 5187 Sayılı Basın Kanununda her 

biri ayrı bir kanun maddesi ile düzenlenmiş olan ve basın suçlarının bir grubunu 

oluşturan “basın düzenine karşı işlenilen suçlar”ın incelenmesidir.

Basın, gazete ve dergi gibi belirli zamanlarda çıkan basılı eserlerle radyo ve 

televizyon gibi görsel-işitsel kitle haberleşme araçlarından oluşmaktadır. Bu sebeple 

ilk bölümde öncelikli olarak kitle haberleşme, kitle haberleşme aracı, bir kitle 

haberleşme aracı olarak basın ve basın hukuku kavramları ele alındıktan sonra basın 

düzeni, temel kavramları, işleyişi ve süjeleri açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci 

Bölümde, basın suçu, basın suçu türleri ve basında ceza sorumluluğu anlatılmıştır. 

Üçüncü Bölümde ele alınmış olan “basın düzenine karşı işlenilen suçlar”, üç ana 

başlık altında sınıflandırılmış; suçların her biri yapısal unsurlarıyla beraber 

incelenmiştir. Bu unsurlar; ‘genel olarak’, ‘korunan hukuki değer’, ‘fail-mağdur’, 

‘maddi unsur’, ‘hukuka aykırılık unsuru’, ‘manevi unsur’, ‘suçun özel görünüş 

şekilleri’, ‘kusurluluğu etkileyen veya kaldıran haller’ ve ‘yaptırım’dır.

Tezimizin hazırlanmasında öncelikle basın hukuku alanında yazılmış olan 

tezler incelenmiş, ayrıca makaleler ve kitaplardan da yararlanılmıştır. Bunlardan 

Kayıhan İçel ve Yener Ünver’in birlikte hazırladıkları “Kitle Haberleşme Hukuku” 

adlı eser temel kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca konular ele alınırken Yargıtay 

kararlarından da örnekler verilmeye çalışılmıştır. Uygulamada basın düzenine karşı 

işlenilen suçlar alanında sık karşılaşılan sorunlar konusunda bilgi edinebilmek için de 

basın savcılarıyla görüşülmüştür.
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Tezimizin ‘Sonuç’ Bölümünde de uygulamada karşılaşılan bazı güçlüklerden

bahsedilmiş, spesifik olarak özellik taşıyan bazı basın düzeni suçlarının  

değerlendirilmesi yapılmış, bazı eksiklikler tespit edilerek önerilerde bulunulmaya 

çalışılmıştır.
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ABSTRACT

"OFFENSES COMMITTED AGAINST PRESS ORDER TAKEN

PLACE IN THE NEW PRESS NUMBER 5187"

ÖZLEM DİNÇTÜRK

The problem we studied in our thesis with the title "Offenses Committed 

Against Press Order Taken Place in the New Press Law Number 5187", is to study

"Offenses Committed Against Press Order" including its structural elements, forming 

a group of press offences each of which is arranged under a separated article of law 

in the Press Law Number 5187.

Media is consist of printed consequence as newspapers, magazines and 

audiovisual mass communication instruments as radio and television. Therefore 

‘mass communication’, ‘mass communication instruments’, as a mass 

communication instrument ‘press’ and ‘press law’ is considered in the First Chapter 

in priority. After that ‘press order’, ’its fundamental conceptions’ ‘its operative 

effect’ and  ‘its subjects’ are explained in the First Chapter. Offenses through press 

types of offenses through press and penal liability in offenses through press are

explained in the Second Chapter. “Offenses Committed Against Press Order” that are 

studied in the Third Chapter are explained after dividing in three major parts, each 

and every of these offenses are studied together with their structural elements. These 

elements are ‘abstract’ , ‘protected benefit of law’ , ‘perpetrator-injured party’, 

‘substantive element’ , ‘contradiction to law’, ‘moral element’ , ‘forms of special 

appearance of offenses’ , ‘statements affecting or abrogating being at foult’ and 

‘sanction’.

During preparation of our thesis we, before all else, studied theses written in 

the field of the law of press, and having additionally benefited from relevant articles 

and books. Out of them, the work named "Mass Communications Law" prepared by 

Kayıhan İçel and Yener Ünver together has been used as the basic source.

Furthermore, when we study any topic tried to give examples out of decrees by the 

Supreme Court of Appeals. We have also spoken with press prosecutors in order to 
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have information about problems practically most encountered in the field of 

offenses committed against press order.

In the result chapter, it was mentioned some difficulties in practice, 

assessment  of the specific offences committed against press order was done, as well 

some shortages were determined and suggestions were given.
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ÖNSÖZ

“5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu Kapsamındaki Basın Düzenine Yönelik 

Suçlar” başlığını taşıyan tezimiz, başta ‘basın düzeni’ olmak üzere ,‘basılmış eser’ 

kavramı, ‘basın suçları ve ayrımları’, ‘basın suçlarında ceza sorumluluğu’ konularını 

içermekte olup özel olarak “5187 Sayılı Basın Kanunundaki basın düzenine yönelik 

suçlar” incelenmiştir. Konunun gerek temel hak ve özgürlüklerle olan bağlantısı

gerekse Türk Hukukunda yeni bir basın kanununun yürürlüğe girmesi böyle bir tez 

konusunun seçilmesine neden olmuştur. Tezin amacı, ‘basın düzeni’ kavramının 

ortaya konularak 5187 Sayılı Basın Kanununda yer alan “basın düzenine karşı 

işlenilen suçlar”ın incelenmesidir.

5187 Sayılı Basın Kanunu yürürlüğe girdikten sonraki dönemde ‘basın 

hukuku’ alanında çok fazla kaynak yayımlanmamıştır. Bu sebeple tez hazırlanırken 

5680 Sayılı Basın Kanunu yürürlükteyken yayımlanmış olan kitaplardan 

yararlanılmıştır. Ayrıca başta tezimizin konusunu oluşturan “basın düzenine karşı 

olan suçlar” olmak üzere özel olarak “basın suçları”nı ele alan bir kaynak da 

bulunmamaktadır. Bu sebeple acilen spesifik olarak 5187 Sayılı Basın Kanunu ile

uygulamalarını içeren ve basın suçlarını ele alan bir çalışma ortaya konulmalıdır.

Öncelikle, bu çalışma konusunu bana önererek daha önce özel olarak 

üzerinde çalışılmamış bir konuyu öneren danışman hocam Doç. Dr. Fatih Selami 

Mahmutoğlu’na, tezin yazılmasında yardımlarını esirgemeyen Doç Dr. Adem 

Sözüer’e  ve son olarak gerek yardımlarıyla gerekse verdiği manevi destekle hep 

yanımda olan ve böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasına yardımcı olan biricik 

varlığım anneme binlerce kere teşekkür ederim.

İstanbul, Şubat 2007                                                                              Özlem Dinçtürk
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GİRİŞ

Günümüzde ‘kitle haberleşme araçları’ hayatın her alanında baş edilemez bir 

etkinliğe sahip olmuşlardır. Ancak bu araçların içerisinde daha çok ‘basın’, başlı 

başına, yazılı, görsel-işitsel özelliğe sahip araçlarla, ön plana çıkmıştır. Bunun 

neticesinde de yazılı ve görsel basını içeren düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar 

arasında başta “Basın Kanunu” olmak üzere “Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kanunu”, “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”, 

“Telsiz Kanunu” gibi düzenlemeler yer almaktadır. Bu kanunlardan “Basın Kanunu”, 

yazılı basın alanındaki cezai hükümleri ve ‘basın suçları’ olarak adlandırılan bu 

hükümlerde uygulanacak yargılama usulünü düzenlemektedir. Tezimizin konusunu 

oluşturan “basın düzenine karşı işlenilen suçlar” da işte basın kanununda 

düzenlenmiş olan basın suçlardan belli başlı olanlarıdır.

“Basın düzenine karşı işlenilen suçlar”, basının idari rejimininin düzenini

sağlamak için getirilmiş olan suçlardır. Ancak basın düzenini bozucu davranışta 

bulunan kişi basın kanunundaki 11.madde düzenlemesine göre değil, genel 

sorumluluk kurallarına göre cezalandırılacaktır. Bu suçlar, ‘basın yayın organının 

yayınının engellenmesi’ suçu, ‘süreli yayınları dağıtım yükümlülüğüne uymama’ 

suçu, ‘basılmış eserde bulunması zorunlu bilgilerin gösterilmemesi’ (impressum 

yükümlülüğüne aykırılık) veya ‘gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi’ suçu, ‘bir süreli 

yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeden yeniden 

yayımlama’ suçu, ‘bir süreli yayında yayımlanmış eserleri yeniden yayım hakkı saklı 

tutulmuş olmasına rağmen izinsiz yayımlama’ suçu, ‘basılmış eseri teslim etmeme’ 

suçu, ‘kesinleşmiş hakim kararına rağmen düzeltme ve cevabın yayımlanmaması ya 

da süre ve/ya şekil şartlarına aykırı olarak yayımlanması’ suçu, ‘mahkeme kararıyla 

durdurulan yayıma, usulüne uygun beyanname vermeden veya değişiklikleri 

bildirmeden devam etme’ ve 5680 Sayılı Basın Kanunu yürürlükteyken 

yayımlanmakta olan süreli yayınlar için bir intibak maddesinde düzenlenmiş olan 

‘süreli yayın türünü bildirim yükümlülüğüne uymama’ suçudur.

Birinci Bölümde ‘kitle haberleşmesi’, ‘kitle haberleşme aracı ve bir kitle 

haberleşme aracı olarak basın’ ele alındıktan sonra başta ‘basılmış eser’ olmak üzere 
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basın düzeni içerisinde yer alan temel kavramlarla ‘basın faaliyeti’ ve son olarak da 

‘basın düzeni içerisinde yer alan kişiler anlatılarak birinci bölüm bitirilmiştir. 

İkinci Bölümde, ‘basın suçu’ ele alındıktan sonra ‘basın suçunun unsurları’ 

incelenmiştir. Daha sonra basın suçları sınıflandırılarak tezimizin konusunu oluşturan 

basın düzeni suçlarının diğer basın suçları arasındaki yeri belirlenmiştir. Son olarak 

da ‘basın suçlarında ceza sorumluluğu’ ele alınarak genel olarak basın düzenine karşı 

işlenilen suçlarda ceza sorumluluğuna değinilmiştir.  

Üçüncü bölümde ise tezimizin konusunu oluşturan “basın düzenine karşı 

işlenilen suçlar” üç ana başlık altında gruplandırılarak basın düzenine karşı işlenilen 

suçların her biri kendi grubu içerisinde ele alınmıştır. Her bir suç kendisini oluşturan 

unsurlarıyla beraber 5680 Sayılı Basın Kanunundaki düzenlemelerden de 

bahsedilerek ayrı ayrı anlatılmaya çalışılmıştır. 

Son olarak da ‘Sonuç Bölümü’ başlığı altında bazı değerlendirmeler 

yapılarak yeni düzenlemelerle uygulamada basın savcılarının “basın düzenine karşı 

işlenilen suçlar” konusunda yaşadıkları zorluklardan bahsedilmiştir. Netice olarak da 

bu suçlar bakımından bazı önerilerde bulunulmuştur.  
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Birinci Bölüm

KİTLE HABERLEŞMESİ, BASIN VE BASIN DÜZENİ

I. KİTLE HABERLEŞMESİ

A. HABERLEŞME VE KİTLE HABERLEŞMESİ KAVRAMLARI

İnsan; geçmişi, bugünü ve geleceği ile bir bütün oluşturan sosyal ve kültürel 

bir varlıktır. Bunun gereği olarak yaşamını bir topluluk içerisinde sürdürür ve 

varolan bilgi, duygu, düşünce, istek ve beklentilerini bu topluluk içinde bulunan 

diğer insanlarla paylaşır ve en önemlisi de geçmişinden alarak bugününde ürettiğini  

gelecek nesillere aktarır. Söz, yazı, resim vb. çeşitli şekillerde gerçekleşen bu 

aktarım, topluluk içerisinde yaşamanın bir neticesi olduğu gibi aynı zamanda insanın 

doğası gereği adeta bir zorunluluktur. İşte bu aktarım, ‘haberleşme’ adını verdiğimiz 

kavramı oluşturur. Haberleşmenin diğer adı ‘komünükasyon’dur1 Komün, bir 

belediye idaresinde yaşayanların oluşturduğu cemaattir ve bu aynı cemaat içerisinde 

haberleşme, kullanılan ortak dil sayesinde olur. Öyleyse haberleşme; bilgi, düşünce 

ve tutumların ortak semboller sistemi aracılığıyla kişiler veya gruplar arasında değiş 

tokuş edildiği bir süreçtir.2 Bu süreçte insanlar yazarak, ses çıkararak ya da belli bir 

davranışta bulunarak duygu ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşırlar, kendilerini bir 

şekilde karşısındakilere ifade ederler.

Haberleşme, temel olarak bireylerarası haberleşme ile kitle haberleşmesi 

olarak ikiye ayrılır.3 Ancak yüz yüze olan ve yüz yüze olmayan haberleşme, yazılı ve 

sözlü haberleşme diye adlandırılan türleri de bulunmaktadır. Bu ayrım içerisinde 

bizim için asıl önemli olan ‘kitle haberleşmesi’dir. Çünkü basın, aşağıda detaylı 

tanımını vereceğimiz bazı kitle haberleşme araçları sayesinde işlevini yerine 

                                                
1 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 5.Baskı, Ankara, Yetkin Hukuk Yayınları, 1996, 
s.377.
2 Av.Barış Günaydın, “İletişim ve Hukuk”, Eskişehir Barosu Dergisi, Sayı: 03, Aralık 2003,       
(Çevrimiçi) http://www.eskisehirbarosu.org.tr/d3.pdf, 08.02.2006.
3 Kayıhan İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, Yenilenmiş Beşinci Bası,İstanbul,Beta,2001,s.6.
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getirebilmektedir. Bu nedenle öncelikle kitle haberleşmesini açıklamak 

gerekmektedir.

Kitle haberleşme araçlarından yararlanılarak paylaşılabilecek her türlü duygu 

ve düşüncenin, haberin, bilginin, yüz yüze gelmeden, kaynaktan iletilenlere 

aktarılmasına ‘kitle haberleşmesi’  adı verilmektedir. Kitle haberleşmesi, gerek 

yayım faaliyetiyle (neşir) gerekse basılmış eserlerle-teknolojik ilerlemeye de paralel 

olarak-zaman içerisinde, yapılan aktarımın daha etkili oluşu, geniş kitle ya da 

kitlelere hitap edebilmesi, sürati, saydamlığı ve hatta denetlenmesi gibi pek çok 

sebeplerle bireylerarası olan iletişime göre ister istemez ön plana çıkmıştır. İşte bu 

sözünü ettiğimiz kitle haberleşmesi sayesinde yani insanların birbirleriyle yaptıkları 

bilgi, duygu v.s. alış verişiyle hayata, olaylara en önemlisi de birbirlerine olan bakış 

açıları değişmiş, gerek insanlık gerekse yaşadığımız dünya ve evren hakkında 

keşfedilmemiş pek çok şey açığa çıkmıştır. Ayrıca bu sayede, halkın belli konular 

hakkında bilinçlenmesi ve görüş sahibi olmasının  yanı sıra devletlerarası ilişkilerin 

gelişimi hız kazanmaktadır. Temel bilinçlendirme faaliyetinin yanı sıra gerek medya 

gerekse son zamanların popüler aracı haline gelen internet ile halkın eğlence 

gereksinimi de fazlasıyla karşılanmaktadır.4 Tüm bu anlatılanları kısaca özetlemek 

gerekirse, kitle iletişim, işlevleri kişileri bilgilendirmek, eğlendirmek, yönlendirmek 

ve sosyalleştirmek olan kitle haberleşme araçlarıyla etkinlik sağlayan ve insanları 

birbirine bağlayan temel bağlardan birisidir. Bu noktada kitle haberleşmesini 

sağlayan ve baştan beri tekrarladığımız kitle haberleşme aracı kavramını da ele 

almak gerekmektedir.

       B. KİTLE HABERLEŞME ARACI KAVRAMI

Kitle haberleşmesi;kişiler arasındaki bilgi, duygu, düşünce vs. aktarımının 

daha etkin  olabilmesi yani hem geniş bir alana yayılabilmesi hem de bu sürecin 

kısalabilmesi için ‘kitle haberleşme aracı’ adı verilen ve özelliği çoğaltmaya dayalı 

olan ve çok sayıda insana hitap eden araçlarla yapılmaktadır.

                                                
4 Bu görevlerin ayrıntısı için bkz.: A.e., ss.12-14.
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5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun “Tanımlar” başlıklı 6.maddesinin (g) 

bendinde, “Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik 

kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar anlaşılır.”denmektedir. Buna göre, kitle 

haberleşme araçları; yazılı, görsel, işitsel ve elektronik araçlardır. “Basın ve yayın 

yolu ile” deyimine ilişkin tanım, Ceza Kanunu Tasarısında bireysel iletişimi de içine 

alacak şekilde ifade edildiği halde kanunda sadece kitle iletişim araçlarını 

kapsayacak biçimde değiştirilmiştir. Ancak bu tanımın oluşturduğu sakıncanın 

giderilmesi için, değişiklik yapılarak ‘kitle iletişim araçları’ ifadesine vurgu 

yapılmıştır. Bu gerekçeye göre “Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle 

iletişim araçları ile yapılan yayınlar” denilince basın yayın yolu ile anlaşılması 

gereklidir. Kısacası; gazeteler, radyolar, televizyonlar, kitle haberleşme araçları 

çerçevesinde internet ortamında düzenlenmiş olan web sayfaları ve yapılan yayınları 

anlamak gerekir.5 Ayrıca 1982 Anayasasının “Düşünceyi açıklama ve yayma 

hürriyeti” başlığını taşıyan 26.maddesinin eski 3.fıkrasına göre, yazılı veya basılı 

kağıtlar, plaklar, ses ve görüntü bandları anlatım (haberleşme) araç ve 

gereçlerindendir. Öyleyse kitle haberleşme araçlarında ayrı ayrı ya da birlikte 

bulunması gereken 3 temel nitelik: Yazılılık, sözlülük ve de görüntülülüktür. Buna 

göre, gazete, dergi, risale, bülten, bildiri, afiş, kitap gibi yazılı materyal ile miting,

teleks, telefon6, radyo, televizyon, video, video bandları, tiyatro7, sinema, sinema 

bandları, kasetler ile CD’ler, disketler ve internete erişimi sağladığından dolayı 

bilgisayarlar ve hatta son zamanlarda cep telefonları birer kitle iletişim aracıdırlar.

Haberleşme, kişiler arasındaki duygu, düşünce v.s.nin aktarımıdır. Bu aktarım 

yüzyüze ya da araya bir vasıta girerek gerçekleştirilebilir. İşte basın bu araya giren 

vasıtalardan yalnızca bir tanesidir ve hem yazı hem de resim, fotoğraf ve 

sembollerden oluşan bir kitle haberleşme aracı türüdür. İngilizce’de kitle haberleşme

araçları için kullanılan Mass Media teriminin kısaltılmış şekli olan medya8 ise, yazılı 

                                                
5 Av.Turgut Özkan, “Yeni CMK ve TCK –Basınla İlgili Maddeler”, (Çevrimiçi) 
http://www.medya-turk.net/yeni_tck_turgutozkan_1.htm, 05.01.2007.
6 Gökhan Evliyaoğlu, Felsefe Yazıları, Siber Felsefeye Doğru, -XXVI- Toplumun  Sesi,
(Çevrimiçi)  http://www.dusunenadam.com.tr/felsefe43.htm, 08.02.2006
7Dr. Cengiz Özdiker, Televizyon Yayınlarında Cinsellik,   
Müstehcenlik, Erotizm ve Pornografi, (Çevrimiçi) http://www.jurnal.net / arastirma /arastirma-
8.htm,      08.02.2006.
8 Vedat Demir, Türkiye’de Medya ve Denetimi, İletişim Yayınları Cep Üniversitesi, 1.Baskı, 
İstanbul, İletişim, 1998, s.9.
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ve görsel-sözlü basını içine alarak adeta bir üst kavram oluşturmakta9 ancak 

genellikle basın ve medya aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Biz 

tezimizde basın deyince, 5187 Sayılı Basın Kanununun kapsamı gereği olarak, yazılı 

basını kastederek radyo, televizyon ve interneti dışarıda bırakmaktayız.

Basın, başta gazete ve dergi olmak üzere radyo ve televizyon gibi en temel 

kitle haberleşme araçlarıyla halka ulaşmaktadır. Bu nedenle basın sözlük anlamına 

göre, gazete ve dergi gibi belirli zamanlarda çıkan basılı eserlerin tümü; geniş 

anlamda radyo, televizyon gibi araçları da kapsayan bir üst kavramdır. Yani basın,

geniş anlamıyla belli zamanlarda basılıp her türlü haber ve fikri topluma ulaştıran 

yayın ürünleri iken, dar anlamıyla yalnızca gazete ve dergileri kapsadığı için dar 

anlamda, gazete ve dergi ile; geniş anlamda da ses ve görüntüyle haberleşmeyi 

sağlamaktadır. Bu sebeple basını, yazılı basın (gazete ve dergi), sözlü veya 

elektronik basın (radyo ve televizyon) ve gazete ve dergilerin sayfalarının internette 

kolayca ulaşılabilir durumda olmasından dolayı yeni bir tür olarak karşımıza çıkan 

İnternet basını olarak 3’e ayırarak inceleyebiliriz.10 Günlük ya da periyodik olarak 

yayımlanan gazete, dergi, kitap vb. gibi basılı yayınlar ‘yazılı basın’, radyo ve 

televizyonlar ise ‘sözlü, görsel, işitsel’ basın olarak nitelendirilmektedir. Bunlardan 

‘yazılı basın’, totaliter rejimlerde düzenin sözcüsü durumundayken, batılı çağdaş 

demokratik toplumlarda kamuoyunu bilgilendiren, yön veren, kendi ülkesinde 

olduğu kadar diğer ülkelerdeki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel durumlar 

açısından halkı aydınlatan, ona ülkesindeki bu konulara ilişkin sorunlarla 

karşılaştırma olanağı veren bir kitle haberleşme aracıdır.11 Basın, içeriği ve 

fonksiyonu itibariyle Yargıtay kararlarında12 kamu adına ve onun yararlarını 

gözetmek suretiyle özgür biçimde yayın yapan doktrinde13 ise olayları, haberleri, 

bilgileri toplayan, değerlendiren, eleştiren ve yeniden topluma yayan bir güç olarak 

tanımlanmıştır.

                                                
9 Yılmaz, a.g.e., s.527.
10 İçel, a.g.e., s.96.
11Dr. Cengiz Özdiker, Televizyon Yayınlarında Cinsellik, 
Müstehcenlik, Erotizm ve Pornografi, (Çevrimiçi) http://www.jurnal.net/arastirma/arastirma-8.htm, 
08.02.2006
12 Hukuk Genel Kurulunun E. 2001/4-103 K. 2001/123 ve T. 14.2.2001.Sayılı kararı
13 Köksal Bayraktar, Bilgi Edinme Hakkı, Panel, Birinci Baskı, Ankara, Türkiye Barolar Birliği 
Yayınları:62, Haziran 2004,s. 110.
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    C. BASININ KİTLE HABERLEŞMESİNDE TAŞIDIĞI ÖNEM

Halka her konuda haber verilmesi, halkın eğitilmesi, bir yandan da 

eğlendirilmesi; bunun yanısıra bazı konularda kamuoyu oluşturulması, ülke dışında 

cereyan eden olayların duyurulması, halkın siyasal sürece katılmasının ve bu süreci 

denetlemesinin sağlanması, bu doğrultuda kamuoyunun fikir ve eleştirilerinin 

yöneticilere duyurulması, yöneticilerin de mesajlarının halka iletilmesi, toplum 

birimleri arasında gerekli ilişkilerin kurulmasına imkan hazırlamak suretiyle milli 

birlik ve beraberliğin sağlaması, kültürün nesilden nesile aktarılması, mal ve 

hizmetlerin tanıtılmasına ve satılmasına yardımcı olunması, toplum içi ve 

toplumlararası kültür alışverişine yardımcı olunması haberleşme araçlarının genel ve 

ortak görevleridir. Bu işlevler sayesindedir ki, kitle haberleşme, bir ülkedeki sosyal 

ve ekonomik gelişmenin alt yapılarından birisini oluşturmaktadır. Kitle haberleşme 

araçlarının gelişimi sayesinde ekonomi hareketlenmekte, sosyal gelişme ve 

bütünleşme sağlanmaktadır.

Kitle haberleşme araçları bir toplumun sesini dış dünyaya, öteki toplumlara 

da yansıtmakta olduğundan, toplumun varlığını ve canlılığını olduğu kadar, dilinin 

doğru konuşulan şekli ve estetiğini de devamlı olarak duyurmuş olmaktadır.14 Kitle 

haberleşme araçları kapalı toplumları ortadan kaldırdığından bütün toplumlar bu 

sayede birbirlerinden etkilenmektedirler.15 Ayrıca bu araçlar kişiliğin 

geliştirilmesinde, demokratik düzenin oluşturulması ve muhafazasında da önem 

taşımaktadırlar. .

Basın da kamuoyunun bilgilenmesinde yararı bulunan her türlü haberi 

toplayan ve yayan bir bilgi edinme vasıtasıdır  ve günümüzde, aşağıda ayrıntılı 

olarak üzerinde duracağımız, ‘basılmış eser’ ile geniş kitlelere ulaşarak adeta en 

önemli kitle haberleşme aracı konumuna gelmiştir.

Basının haber verme, devlet mekanizmasını denetim ve eleştirme, kamuoyunu 

                                                
14 Gökhan Evliyaoğlu, Felsefe Yazıları, Siber Felsefeye Doğru, -XXVI- Toplumun  Sesi,
(Çevrimiçi)  http://www.dusunenadam.com.tr/felsefe43.htm, 08.02.2006.
15 Pınar Şahin, Kitle İletişim Araçlarının Sınıf Yönetimi Üzerindeki Etkisi, (Çevrimiçi)
http://egitisim.inonu.edu.tr/PSahin_kitleilet.htm:kitleler, 08.02.2006.
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açıklama ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri bulunmaktadır.16 Bu sebeple basın,

hem kamusal iradeyi açıklayan bir araç, hem de kamusal iradeye yön veren itici 

güç17 ve tüm kamusal sorunlar hakkında halkın sesini yöneticilere ulaştıran 

demokrasinin adeta bir garantörüdür. Yasama, yürütme ve yargı güçleri dışında ama 

özellikle yürütme gücünün sahip olduğu güç karşısında dördüncü kuvvet olup aslında 

uzun vadede bir toplumun gelişmesinde ve yasama, yürütme, yargı güçlerinin 

kullanılma biçimlerinin şekillendirilmesinde tek kuvvettir; ayrıca toplumun 

yönetiminde, yönlendirilmesinde ve gelişimindeki görevi ona bir kamuoyu organı 

niteliğini kazandırmaktadır. 

H.G.K’nun 2002/4-115,2002/151 K. ve 6.3.2002 T. Sayılı bir kararı ile 

basının görevleri ayrıntılı şekilde sıralanmaktadır.İlgili karara göre, 

“……… Basın haber toplamak, fikir ve kanaatleri izleyerek bunları çözümlemek,

yorumlamak, eleştirmek ve sonuçta kamuoyunu ilgilendiren konularda doğru ve gerçeğe 

uygun haber vermek hakkına sahip ve bununla görevlidir. Eş söyleyişle denetim, uyarma,

eleştiri ve gerçekleri açıklama basının doğal görevleridir.”

İşte bu doğrultuda basına sorumlu makamların dikkatini çekmede,

okuyucunun eğitiminde ve de en önemlisi toplumsal ve siyasal olaylar üzerinde 

kitleleri düşünmeye sevk etmede,18 halkla hükümet arasında bağlantı kurmada,

azınlığın görüş ve sorunlarını yansıtmada,19 demokratik yaşamın gelişmesinde, ulusal 

birliğin sağlanmasında, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşmasında, sosyal ve 

siyasal ilerlemede basına son derece önemli görevler düşmektedir.20

        D. BASIN HUKUKU KAVRAMI

Kitle haberleşme, daha önce de belirttiğimiz gibi, çeşitli tür ve içerikteki

                                                
16 Y.H.G.K 1987/4-405 E.,1988/27 K.,13.1.1988 T.sayılı karara göre, “………basın, özgürlüğünden 
doğan genel yararla ilgili olaylarda toplumu aydınlatarak kamuoyunu oluşturmak görevini yerine 
getirmekte, bir kamu hizmeti yapmaktadır.” Bkz.: İstanbul Barosu Bilgi Bankası, Hukuk 
Programları Ltd.Şti., (Çevrimiçi) http//www.hukukprogramları.com.tr.
17 İçel, a.g.e., s.100.
18 Bu görevlerle ilgili olarak bkz.: Y.4.H.D.3.2.1983 T.,1982/11527 E.,1983/1087 K.
19 Bu görevler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz.: İçel, a.g.e., ss.96-106. ve Murat Kızılyar, “Kitle 
İletişim Özgürlüğü ve Medyada Cevap ve Düzeltme Hakkı”, Yüksek Lisans Tez Çalışması, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999, s.8.
20 Bu görevler için bkz.: H.G.K 2002/4-115 E., 2002/151K., 6.3.2002 T.
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mesajların uygun araçlarla geniş bir kitleye iletilmesi sürecidir. Kitle 

haberleşmesinin gerek birey gerekse toplum üzerinde her açıdan çok büyük etkisi ve 

istediği doğrultuda etkileme ve yönlendirme gücü vardır.Ancak her nimetin  bir 

külfeti vardır misali kitle haberleşmesi de üzerinde durduğumuz  ‘etkinliği’ sebebiyle 

yanlış bilgilendirme ya da olumsuz yayınlarla toplumsal gelişme ve  demokrasi 

işleyişi bakımından toplumun üzerinde; özel yaşam, kişilik hakları ve ruh sağlığının 

olumsuz etkilenebilmesi sebebiyle de  insan üzerinde ne yazık ki geri tepen bir silah 

haline de gelebilir. İşte kitle haberleşme sürecinin uygun ve yararlı biçimde 

işleyebilmesi için bu sürecin çeşitli yönlerden yani teknik, kültürel, sosyal ve 

ekonomik açıdan fakat en önemlisi hukuk açısından düzenlenmesi gerekmektedir.

Zaten her sosyal ilişkinin sonucunda bir hukuksal durum ortaya çıkar. Bu hukuksal 

durum düzenlemesine ‘kitle haberleşme hukuku’ denmektedir. Kitle haberleşme 

hukuku, haberleşme özgürlüğünü düzenleyen ve sınırlayan normlardan oluşmaktadır.

Kitle haberleşme hukuku geniş bir alan olup bu alanda pek çok mevzuatla 

karşılaşmaktayız. Basın, Radyo-Televizyon, Sinema-Video ve İnternet ile ilgili 

kanun ve yönetmeliklerle başta anayasalar olmak üzere pek çok kanunun ilgili 

hükümleri de kitle haberleşmesinde uygulanmaktadır. Bu sebeple bu hukuk dalı, hem 

kamu hukuku hem de özel hukuk normlarıyla yakın ilişki içerisinde olduğundan 

karma nitelikte bir hukuk dalı olarak adlandırılmaktadır.  

20.yüzyılda hızla değişen dünya ve de ekonomik gelişmeye paralel olarak 

basın ve gazetecilik endüstrisi de gelişmiş, matbaacılık faaliyeti çok büyük devrim 

geçirmiş bunun doğal sonucu olarak da söz ve basın hürriyetinin gerekliliği bunun 

diğer hürriyetlerin teminatı, bir nevi olmazsa olmaz şartı olduğu her zamankinden 

daha iyi anlaşılmıştır. Ancak bu hürriyet de diğer bütün hürriyetler gibi sınırsız 

değildir. Bu sebeple basın, gücünü bu sınırlar içerisinde, fonksiyonlarını aşmayacak 

şekilde kullanmalıdır. İşte bu basın özgürlüğünü tespit ve meydana getiren,

sınırlayan veya düzenleyen kuralların bütünü basın hukuku21  olarak 

adlandırılmaktadır. Basının bir araç olarak kullanılarak bu yolla suç işlenmesinin 

ve de basının kendi işleyiş mekanizmasının bozulmasının önüne geçilebilmesi  için 

gerek 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda gerekse 5187 Sayılı Basın Kanununda suç 

                                                
21 Sulhi Dönmezer, Basın Hukuku, Tamamlanmış 3.Bası., İstanbul, Sulhi Garan Matbaası    Varisleri
Koll.Şti, 1968, s.8
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tipleri ve bunların cezaları düzenlenmiştir. İşte basılı eserin ister maddi varlığına 

isterse içeriğine ilişkin suçlarda olsun ceza sorumluluğunu düzenleyen ceza hukuku 

dalına, basın hukuku içerisindeki bu özel düzenleme alanına  ‘basın ceza hukuku’

adı verilmektedir ki tezimizde asıl olan bu cezai kısımdır.22  

II. BASIN DÜZENİ 

  

     A. BASIN DÜZENİ KAVRAMI

Düzen, çeşitli açılardan (zaman, mekan, mantık, estetik, ahlak v.b. )birçok 

unsur arasında kurulan uyumlu bağlantı, düzgünlük anlamına gelmektedir.23 Bu 

anlamda düzen, kendisini oluşturan unsurlar arasındaki sıralamanın oluşumunda 

etkili olan disiplini ve bu disiplin çerçevesinde yerleşmiş kurallara bağlılığı da ifade 

etmektedir. Böylece ahenkli ve düzgün bir bütün ortaya çıkar. Pek çok kavram için 

belirli bir ‘düzen’ sözkonusudur. Aile düzeni, toplum düzeni, eğitim düzeni, kanun 

düzeni gibi.

Basın ise, sanayi üretimi yöntemlerinden yararlanarak haber verme, 

eğlendirme ya da propaganda amacı gütmekte olup bu işlevlerini yerine getirmek için

de ‘basın düzeni’ olarak adlandırılan kendine has bir işleyişe sahip bulunmaktadır. 

Bu işleyişte önce düşünsel içerik oluşturulur, sonra bu düşünsel içerik 

cisimleştirilerek çoğaltılır ve son olarak da yayımlanır. Bu süreçte belli kişilerin 

katkıları da bulunmaktadır. Öyleyse bahsettiğimiz bu düzen; aşağıda ayrıntılarıyla 

ele alacağımız üzere, basım-yayım aşamalarından, bu aşamaları gerçekleştiren ve 

aynı zamanda kendilerine belli yükümlülükler yüklenmiş olan ‘sorumlu müdür’, 

‘basımcı’, ‘yayımcı’ olarak adlandırılan kişilerden oluşmaktadır.

                                                
22 Hasan Bıyıklı, “Türk Hukukunda Basın Suçlarından Dolayı Sorumluluk”, İletişim, A.İ.T.İ.A.
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Yayın Organı, 1981/2.,s.83.
23 Meydan Larousse ,6.cilt,s.31.
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    B. BASIN DÜZENİNİN TEMEL KAVRAMLARI

      1. Basılmış Eser Kavramı ve Türleri

          a. Kavram ve Genel Bilgiler: Basılmış eser süreli ve süresiz yayınların 

genel adıdır ve basın suçunun maddi konusunu oluşturmaktadır.24

‘Basılmış eser’ için ortada bir ‘eser’in bulunması ancak bu eserin ‘basılmış’ 

olması gerekmektedir. ‘Basılmış eser’ 5187 Sayılı Basın Kanununda 

tanımlanmışken; ‘eser’ kavramı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanmıştır. 

Buna göre eser,

“Sahibinin hususiyetini (özelliklerini) taşıyan ve ilim ve edebiyat ve musiki, güzel 

sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri”dir.

Öyleyse eserin kişinin yarattığı bir fikir ve sanat ürünü olmasına ve o kişinin 

kendi kişisel özelliklerini taşıması gerekmesine karşın basılmış eserin ‘sahibinin 

özelliklerini taşıması’ şartı bulunmamaktadır. Sadece yayımlanma amacı ile 

basılması ve çoğaltılması yeterlidir. 17.03.2003 Tarihli Basın Kanunu Taslağı’nın 

“Basılmış Eser ve Yayım” başlığını taşıyan 3.maddesinde ‘basılmış eser’ tanımı şu 

şekildeydi,

“Yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla 

çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınları bu kanun hükümlerine 

göre basılmış eserdir.” Taslaktaki tanım doğrultusunda, 5187 Sayılı Basın Kanununun 

2. maddesinin (a) bendinde de  açıkça haber ajansı yayınlarından bahsedilerek aynı 

şekilde, basılmış eserin,

“Yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla 

çoğaltılan yazı,resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını”25 ifade ettiği 

belirtilmiştir.

5187 Sayılı Basın Kanununda yapılmış olan basılmış eser tanımında 5680 

Sayılı Basın Kanunundan farklı olarak ilk göze çarpan nokta, ‘neşredilmek’ yerine 

‘yayımlanmak’, ‘tabı aletleriyle basılan ve veya sair her türlü vasıtalarla çoğaltılan’ 
                                                
24 Berrin Bozdoğan Akbulut, “Basın Suçu ve Ceza Sorumluluğu”, Selçuk İletişim Dergisi, sayı 2003,
Temmuz 2003, s.89.
25 Aynı şekilde 5680 Sayılı Eski Basın Kanunu’nda basılmış eser tanımlanırken,
“Bu Kanun hükümlerine göre basılmış eserlerden maksat, neşredilmek üzere tabı aletleriyle basılan 

ve sair her türlü vasıtalarla çoğaltılan yazılar ve resimler gibi eserlerdir.” denilmekteydi.



12

yerine ‘basım araçlarıyla basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan’ ifadelerinin

kullanılarak Türkçeleşmenin sağlanmış olmasıdır.

b. Basılmış Eserin Objektif Unsurları: Basılmış eserin objektif 

unsurları; basılmış eserin ‘düşünsel içeriğe sahip olması’, ‘maddi varlığa sahip 

olması’, ‘basılması ve ‘çoğaltılması’dır. Gerek eski kanunun verdiği gerekse yeni 

kanunda yapılmış olan basılmış eser tanımında açıkça geçmese de bir basılmış eserin 

temel unsuru ve aynı zamanda objektif unsurlarından birisi aslında basılmış eserin 

‘fikri (düşünsel) içeriğe sahip olma’sıdır. Çünkü fikri içerik zaten herhangi bir 

eserin (yapıtın) varlığı için gereklidir ve bu sebeple basılmış eserin temel öğesidir. 

Yazı veya resimler, çizgiler, renkler sembolik bile olsa, bir anlam ifade edecek 

şekilde-ki bu anlamı yalnızca belli bir grup da algılayabilir- biraraya gelmelidir. 

Örneğin, bir arada bulunan renklerin sembolik anlamları varsa basılmış eserin 

düşünsel içeriği gerçekleşmiş olur.26

Daha önce de belirttiğimiz gibi, eser, her çeşit fikir ve sanat yapıtını ifade 

etmektedir. 5680 Sayılı Kanunun verdiği basılmış eser tanımında ‘yazı ve resim gibi

eserler’, 5187 Sayılı Basın Kanununda ise ‘yazı, resim ve benzeri eserler’den 

bahsedilmiştir. Burada sözü edilen ‘yazı’, bir düşünsel içeriği oluşturan ve bunun 

başkaları tarafından anlaşılmasını sağlayan şekiller ve şekil kombinezonlarıdır.27

Ancak sözkonusu olan ‘yazı’nın gerek şekil gerekse anlam olarak okunup 

anlaşılabilmesi gerekir. Güftesiz yani sadece notalı müzik eserlerinin, güfteli 

eserlerin aksine, basılmış eser sayılmayacağı doğrultusunda görüş birliği28 olmasına 

rağmen hernekadar notalar yazı sayılamasalar da tıpkı sembolik anlamı olan 

renklerin düşünsel içeriğe sahip olması gibi porte içinde bir anlam ifade 

ettiklerinden-en azından belli bir kesim için-kağıda basılarak çoğaltıldıklarında 

basılmış eser sayılabileceklerdir. Aynı şekilde sözsüz olan klasik müzik de CD ile 

çoğaltıldığında basılı eser haline gelebilecektir. ‘Resim’ ise duygu ve düşüncelerin 

iki boyutlu bir yüzeye aktarılmasıdır.29 Bir görüşe göre desen, şekil, süsleme ve 

                                                
26 İçel, ag.e., ss.108,109. ve Kayıhan İçel ve Yener Ünver, “Kitle Haberleşme Hukuku”, Yenilenmiş 
Altıncı Bası, İstanbul, Beta, 2005, s.120.
27 İçel ve Ünver, a.g.e, s.123.
28 A.e., s.124.
29 A.e.
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grafikler de, diğer unsurlar tamamlandığında basılmış eser sayılabileceklerdir.30

Örnek olarak bir sigara tablasını düşünelim. Üzerindeki politik yazılarla dikkatleri 

çekiyorsa düşünsel içeriğinin maddi değeri veya ticari niteliğine göre daha ağır 

bastığı kabul edilebilir ve bu da bir basılmış eser sayılabilir.31 Düşünsel içeriği maddi 

değerine göre ön planda kabul edilebilecek olan kartvizitler, davetiyeler ve kutlama 

kartları; çizelgeler, fiyat listeleri, tarifeler ve sirkülerler32 ise ‘ve benzeri eserler’

kavramı içerisinde yer alabilir. Fotoğraflar da çoğaltılarak satılıyorsa ve düşünsel bir 

yapıya sahipse basılmış eser sayılabilecektir.33 Yani düşünsel içerik ön plana çıktığı 

sürece ve yayımlanma amacı taşıması kaydıyla sanat eserleri de basılmış eser kabul 

edilirler. Ancak 1986 tarihinde 3257 Sayılı “Sinema.Video ve Müzik Eserleri 

Kanunu”nun kabulü ile niteliği gereği basılmış eser sayılabilen sinema şeritleri,

video bandları, güfteli ya da güftesiz musiki eserleri, plak, kaset, CD’ler, DVD’ler bu 

yasanın kapsamına alındığından bunlara Basın Kanunu uygulanmaz. Ayrıca bunlar 

değiştirilen “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” ile korunmaktadır.34 Ancak Basın 

Kanunu hükümleri bunlara uygulanamasa da bunlar basılmış eser kabul 

edildiklerinden Anayasadaki sansür yasağı bunlar için de geçerli olacaktır.35        

Basılmış eserin ‘maddi varlığa sahip olması’ şartındaki ‘maddi varlık’, 

düşünsel içeriğin nesneye çevrilmiş halidir. Şöyle ki, beyin gücü ya da duygularla 

üretilmiş, tasarlanmış olan bir yazı, resim v.s. bu unsur sayesinde 

cisimleştirilmektedir.Üzerine baskı işleminin gerçekleştirildiği malzemenin hiçbir 

önemi bulunmamaktadır. Kağıt, tahta ya da kumaş parçası, emaye, cam, metal ve 

üzerine bir şey yazılıp çizilebilecek her türlü madde bu unsuru oluşturabilecektir. Bu 

kabul gereğince plak, ses veya video bantları ve diskleri de basılmış eserin maddi 

varlığını oluşturabilecek materyallerdir.36

Basılmış eserin ‘basılması ve çoğaltılması’ kavramları da basılmış eserin 

objektif unsurlarındandır. 5680 Sayılı eski kanun basılmış eseri tanımlarken sadece 

                                                
30 Çetin Özek, Türk Basın Hukuku, İstanbul ,Fakülteler Matbaası, 1978, s.737.
31 Sahir Erman ve Çetin Özek, “Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat”, İstanbul, Alfa, 2000, 
ss.26,27. Düşünsel içeriğin bulunmasının şart olması doğrultusunda bkz.: İçel, a.g.e., s.113.
32 İçel ve Ünver, a.g.e., s.120,125.
33 A.e., ss.124,125.
34 Erman ve Özek, a.g.e., s.28.
35 Özek, a.g.e., s.739.
36 İçel ve Ünver, a.g.e., s.121.
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‘tabı aletleriyle basılma’ tabirini kullanmakta iken yeni kanunda ‘her türlü basım 

araçlarıyla basılma’ tabiri kullanılarak kapsam genişletilmiştir. Öyleyse kastedilen, 

bugün basmada kullanılan matbaa aletlerinden daha geniş bir anlamdır. Cümlenin 

bütününden ‘her türlü’ ibaresinin hem basım araçlarını hem de başta fotokopi 

makinesi, fax, teleks ,printer olmak üzere diğer araçları da kapsamına aldığını 

söyleyebiliriz.

‘Basılma’ ile düşünce bir maddi varlığa yani cisme kavuşmuş, dönüştürülmüş 

olur. Baskı işlemi, ‘maddi varlık koşulu’nu anlatırken de belirtmiş olduğumuz gibi 

her türlü malzemenin üzerine yapılabilir. 5187 Sayılı Basın Kanunu ‘her türlü basım 

araçları ile basılma’yı şart koşarak yeterli görmüş olduğu için matbaacılıkta 

kullanılan araçlarla bir tek nüsha basılsa bile bu unsur gerçekleşmiş sayılır ve ortada 

bir basılmış eserin olduğu kabul edilir37 İşte ‘çoğaltma’yı yapabilmek için de 

basılmış eserin bu maddi varlığı, cismi olmalıdır. Bu sebeple bir sinema, televizyon 

filmini ya da bir radyo programını banda, CD’ye, VCD’ye, kasete v.s kaydedip 

çoğaltmadıkça basılı eser olmaz. Kopya yapılarak sinema şeritleri, çoğaltılan 

diapozitif, projeksiyon filmleri, plak ve ses bandları basılmış eserin maddi varlığını 

oluşturacağından bu durumda basılmış eser sayılacaktır.38 Yeni Kanunda ‘diğer 

araçlarla çoğaltılma’ tabiri kullanılmıştır. Bu tabir, çoğaltabilen her türlü araç için 

geçerlidir. Teksir makinesi, daktilo ve el baskısı araçları,39fotoğraf filmlerinin çok 

adet basılmasına yarayan aletler, sinema filmlerinin kopyalarını gerçekleştiren 

tesisler, plak basan makineler, ses bandlarını çoğaltan ses sistemleri40 çoğaltmayı 

sağlayabilecek yazı kalemi ile karbon kağıdı, printer, scanner ve ileride teknolojik 

gelişmeye paralel olarak bulunacak ve geliştirilecek çıktı alınan aletler gibi.41 Yazı 

ile belirtilen düşünsel içeriğin CD’lerden ve ses bandlarından işitme yoluyla, körlerin 

kullandığı kabartma metinlerden dokunarak anlaşılabilmesi yazının basılmış eser 

niteliğini kaybettirmeyeceğine göre CD Writer’lar da sair her türlü vasıta içerisine 

sokulabilecektir. Burada özellikle bir noktaya da dikkat çekmek gerekir. Kanun ‘her 

türlü basım araçlarıyla basılma’yı yeterli gördüğünden ayrıca fiilen çoğaltmayı 

                                                
37 A.e.,ss.121,122.
38 Özek, a.g.e., s.736.
39 İçel ve Ünver, a.y., ss.121,122.
40 Özek, a.g.e., ss.736,737.
41 Erman ve Özek, a.g.e.,s.26.
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aramazken, ‘veya diğer araçlarla çoğaltma’ tabirini kullandığından basım 

araçlarından başka araçlar kullanıldığında fiili çoğaltma gerekecektir.42

İnternetteki sayfalar da basılırsa basılmış eser sayılır.43 Ancak aksi görüşte 

olan yazarlara göre, internetten alınan çıktılar süreli ya da süresiz eser kavramı içine 

sokulamayacağından dolayı, bunlara Basın Kanunu uygulanamayacaktır.44 Şöyle ki,

internet ortamında yayımlanan WEB sayfası tab aletleriyle basılan bir sayfa değildir,

printer üzerinden çıkış alınarak elde edilen nüsha hem sair her türlü vasıtalarla 

çoğaltılan yazılar ve resimler gibi eserler kavramı içerisine sokulamayacağından hem 

de internet ortamındaki bilgilerin güncellenerek sık sık değişme tehlikesi 

bulunduğundan gazete ve dergilerdeki kalıcı olan nüsha kavramına uymayacağından 

basılmış eser değildir.45

           c. Basılmış Eserin Sübjektif Unsuru: Yukarıda bahsetmiş 

olduğumuz objektif unsurlardan birisi olan ‘basılma veya çoğaltılma’nın ‘yayım’ 

amaçlı olması gerekmektedir. Bu amaç, basılmış eserin oluşumundaki temel 

unsurlardan birisi olan sübjektif unsuru oluşturmaktadır. Bu unsurun gerçekleşip 

gerçekleşmediği somut olayın özelliklerine, niteliğine, hal ve şartlara örneğin 

çoğaltılan nüshaların sayısına göre belirlenebilir. Örneğin, ticari bir amaç için bir 

fotoğraf çoğaltılsa o zaman bu unsur gerçekleşmiş sayılabilirken sadece sahibine 

verilmek üzere çoğaltılsa yayımlamak amacı yoktur diyebiliriz.46

Yayımlama amacı, sonradan eklenebileceği gibi47 basmadan ya da 

çoğaltmadan önce, bu işlemler sırasında ya da bu işlemlerden sonra varolan başka bir 

amaç yayımlama amacına da  dönüşebilir.48 Yani son amaca bakarak değerlendirme 

yapılmalıdır.49 Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, maddede ‘yayımlanmak üzere’ 

                                                
42 İçel ve Ünver, a.g.e., s.122.
43 İçel, a.g.e., s.109.
44 Erman ve Özek, a.g.e., s.29.
45 Av. Fikret İlkiz, İnternet Hukukunu Arıyor, (Çevrimiçi) http://arsiv. hurriyetim. com.tr/ dosya/i 
nternet/ilkiz2.html, 22.03.2005
46 İçel, a.g.e., s.111.
47 Akbulut, a.g.e., s.89.
48 Aksi görüş için bkz.:Erman ve Özek, a.g.e., s.25. Bu düşünceye göre bir kimse yayımlamak 
amacıyla olmadan bir yazı veya resmi bassa veya bastırsa ortada basılmış eser bulunmayacağından 
Basın Kanununun kapsamına giren bir durum da oluşmaz.  
49 İçel, a.g.e., s.111.
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denildiği için bu amacın varolması yeterli olup fiilen yayımlama şartı 

gerekmemektedir.50

d. Basılmış Eser Türleri:

          i. Süreli Yayın ve Türleri: Öncelikle belirtmek gerekir ki, sözü 

geçen yayınların belirgin özelliğini yansıtan terim ‘dönemsel yayın’ ifadesi olduğu 

halde yeni kanun Anayasayı takip ederek ‘süreli yayın’ terimi kullanılmıştır.

17.07.2003 Tarihli Basın Kanunu Taslağının “Süreli Yayın ve Çeşitleri” 

başlığını taşıyan 4.maddesi gereğince,

“Belli aralıklarla yayımlanan basılmış eserler ile haber ajanslarının yayınları süreli 

yayındır.” 5187 Sayılı Basın Kanununun 2. maddesinin (c) bendine göre süreli yayın,

“Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları 

yayınlarını ifade eder”.51

Öyleyse, 5187 Sayılı Basın Kanununda üç türün adı geçmektedir. Bunlardan 

ilki gazeteler52, diğeri dergiler, sonuncusu ise haber ajansı yayınlarıdır. 23.03.2001 

                                                
50 İçel ve Ünver, a.g.e., s.123.
51 5680 Sayılı Basın Kanununun 3. maddesinde, “Gazeteler, haber ajansları neşriyatına ve belli 
aralıklarla yayınlanan diğer bütün basılmış eserlere bu kanunda mevkute denir” şeklinde bir tanım 
verilmişti. 
     Yeni kanun da eskisi gibi yayının süreli yayın sayılması için gerekli olan ‘belirli aralık’ kavramı 
için bir süre öngörülmemiştir. Ancak bazı yabancı kanunlarda azami yayın aralıkları öngörülmüştür. 
Bkz.: Özden Çankaya ve Melike Batur Yamaner, “Kitle İletişim Özgürlüğü”, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2006, s.116.   
52 Gazete’ detaylı tanımıyla, “Bir ekonomik teşebbüs tarafından mekanik yolla çoğaltılarak düzenli 
bir biçimde ve kısa zaman aralıklarıyla sürekli olarak yayınlanan basılı kağıtlardan oluşan ve her şey 
ile ilgili, özellikle güncel konuları kapsayan içerikli bir yayındır.” Bkz.: İçel, a.g.e., ss.138,139,140.      
Gazeteler, haber, bilgi ve reklam içeren, genel ya da özel bir konu üzerinde yayımlanan yayınlardır. 
Teknolojideki ilerlemeler günümüzde insanların bilgi alabilmek için radyo, televizyona ve özellikle de 
internete yönelmelerine neden olmuştur.  Hatta gelişen teknolojiyle birlikte insanlar gazetelerini bile 
internet üzerinden de okuyabilmektedir. Ancak buna rağmen gazeteler etkisini yitirmemiştir. En 
yaygın gazete şekli günlük olarak yayınlanan ve insanları bilgilendirmek için güncel konuları 
içerenleridir. Bunlar politik, kültürel, finansal olayları, hava tahminlerini, magazin ve spor haberlerini
içerirler. Gazeteler anlatımı pekiştirmek için konuyla ilgili fotoğraflar ya da karikatüristler tarafından 
hazırlanan çizimler kullanırlar. Gazeteler genellikle bir konuyu bir ya da birkaç sayfada toplayarak 
onu diğerlerinden ayırır ve böylece gazete içerisinde belli gruplar oluşturulur. İç haberler, dış haberler, 
magazin haberleri, ekonomi haberleri, spor haberleri gibi konular bu gruplara örnek gösterilebilirler. 
Gazetelerde haberden başka konular ve bölümler de bulunmaktadır. Mesela her gazetenin kendi 
ilanlar bölümü vardır. Seri ilanlar diye adlandırılan bu bölümlerde okuyucular kelime veya satır başına 
belirlenen bir ücret karşılığı okudukları gazetenin seri ilanları bölümüne ilanlarını bırakabilirler. Bkz.:
Gazete (Medya), Vikipedi, özgür ansiklopedi, (Çevrimiçi)http: //tr. wikipedia. Org / wiki / Gazeteci, 
30.11.2006
     ‘Dergi’ ise gazetelerden farklı olarak güncel olaylar hakkında günlük haber verme özelliğine sahip 
değildir.Haftalık, aylık, yıllık olarak yayımlanabilir.
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tarihli “Basın Kartı Yönetmeliği”nin 3.maddesindeki tanımlardan birisi de süreli 

yayına ilişkindir. Buna göre süreli yayın,

“Günlük, haftalık, onbeş günlük ve aylık periyodlarla devamlı olarak yayımlanan 

yayınları” ifade etmektedir.53

Öyleyse, günlük, haftalık veya başka bir süre ile yayımlanan gazeteler;

haftalık, aylık, üç aylık, yıllık v.s. yayımlanan dergiler ile haber ajanslarının 

yayımladıkları bültenler süreli yayınlardır.54 Yargıtay kararlarına göre de, sahip ve 

müdürü yıl ve sayısı gösterilmiş ayrıca belirli aralıklarla çıkacağı açıklanmış yazılar 

bildiri değil süreli yayındır.55

Bir basılmış eserin süreli yayın sayılabilmesi için sürekli olması en başta 

olmak üzere basılmış eserin yayımlanan her sayısının diğer sayılardan bağımsız 

olması gerekmektedir. Belli aralıklarla yayımlanma, süreklilik koşulunu ifade 

etmektedir. Süreklilik mutlak bir devamlılık niyeti değildir; ancak yayının önceden 

belli bir süreye göre yapılacağının kararlaştırıldığı hallerde devamlılık yoktur.

Süreklilik ayrıca takvime uygun bir düzenlilik de değildir.56 Bir basılmış eserin 

belirli sayıda çıkacağı saptandığında süreklilik geçicidir.57 Ancak bir yayının ilk 

sayısı çıkıp herhangi bir nedenden dolayı yayıma devam edilemediği hallerde de ilk 

sayı da süreli yayın sayılacaktır. Aynı şekilde bir süreli yayının geçici olarak veya bir 

kez için çıkarttığı ekler dahi süreli yayın kapsamı içinde kabul edilir.

5187 Sayılı Basın Kanununun 2.maddesinde ‘yayın türü’ ayrı bir kavram 

olarak yer almıştır. Bu kavramın tanımlar içerisinde yer almasının sebebi, bazı “basın 

düzenine karşı işlenilen suçlar”la “salt basın suçları”nda yayın türünün ‘cezayı 

ağırlaştıran nitelikli şekil’ olarak düzenlenmiş olmasıdır. 5187 Sayılı Basın 

Kanununa aykırılık halinde uygulanacak cezalarda bu ayrım esas alınmıştır. 

Doktrindeki bir görüşe göre bu şekilde cezalarda hakkaniyete uygun bir 

                                                
53 ‘Günlük yayın’, “Haftada en az altı sayı olarak yayımlanan yayınları”; ‘haftalık yayın’, 
“Haftada bir veya haftada altıdan az sayıda yayımlanan yayınları”; ‘onbeş günlük yayın’, “Onbeş 
günde bir yayımlanan yayınlar”ı; ‘aylık yayın’ ise, “bir,iki veya üç ayda bir sayı olarak yayımlanan 
yayınları” ifade etmektedir
54 Erol Çetin, “Açıklamalı İçtihatlı Basın Hukuku, Hukuk – Ceza”, Güncelleştirilmiş 2.Baskı, 
Ankara, Seçkin, 2004.,s.44.
55 Nihat İnal, Tüm Yönleriyle Basın Davaları ve Medyanın Saldırısında Tazminat, Adalet 
Yayınevi, Ankara, y.t.y., s.520.
56 İçel, a.g.e., ss.136,137.
57 Özek, a.g.e., s.740.
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kademelenme getirilmiştir.58 Ancak, şunu belirtmek gerekir ki, bu yayınlara konulan 

alt sınır ile yerel süreli yayınlara konulan alt sınır arasındaki oran, ülkemizdeki 

gazetelerin gücü, mali olanakları, trajları dikkate alındığında, adaletli değildir. Zira 

öngörülen para cezaları düşük bütçeli yerel yayınlar için hak ve nesafet ölçülerine 

uymamaktadır.59 Bu sebeple bu şekildeki kademelenme hakkaniyete uygun bir 

düzenleme olmamıştır.

5680 Sayılı Basın Kanununda Ek 10.madde ile, “Bu kanun kapsamında verilen 

para cezaları ve tazminatlar, bölgesel yayın yapan kuruluşlarda yarısına kadar, yerel yayın 

yapan kuruluşlarda 1/3’üne kadar indirilebilir.” hükmü getirilmişti. Yani süreli yayınlar 

için bölgesel ve yerel yayın ayrımı yapılmıştı. 5187 Sayılı Basın Kanununda ise 

‘yayın türü’ tanımı ayrıca yapılmıştır. Buna göre, süreli yayınların yaygın, bölgesel 

ve yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu ifade eden özel ibare 

yeni kanunda ‘yayın türü’ olarak adlandırılmaktadır ve bunların her biri ayrı ayrı 

tanımlanmıştır. 02.04.2004 tarihli Basın Kanunu Tasarısında da,

“Yaygın süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve her coğrafi 

bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayını;

bölgesel süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde 

veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını; yerel süreli yayın, tek bir yerleşim 

biriminde yayımlanan süreli yayını ifade eder.” olarak belirtilmişti.  

5187 Sayılı Basın Kanununda ‘Yaygın Süreli Yayın’,

“Tek bir basın yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede 

en az bir ilde olmak üzere ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile haber 

ajanslarının yayınlarını”, ‘Bölgesel Süreli Yayın’,

“Tek bir basın - yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve en az üç komşu 

ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını”, ‘Yerel Süreli Yayın’ ise,

“Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha 

uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları” ifade eder biçimlerinde 

tanımlanmışlardır.

                                                
58 Durgun Yarsuvat, “Basın Kanunu Tasarısı II”, Güncel Hukuk Dergisi, , sayı: 6, İstanbul, 2004, 
s.43. 
59 İçel, böyle bir bölgeselci ayrımın basın özgürlüğünün kademelenmesine yol açacağını 
savunmaktadır. Ayrıca ceza bireyin ödeme gücüne göre ayarlanamayacağından ve cezanın genel ve 
eşit olması gerektiğinden küçük-büyük gazete ayrımı yapmak yanlış olacaktır. İçel, “Basın Kanunu 
Tasarısı II”, Güncel Hukuk Dergisi, s.43.
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ii. Süresiz Yayınlar: Süresiz Yayınlar ise 5187 Sayılı Basın Kanununda 

verilen tanıma göre, “belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış 

eserleri” ifade eder. Örneğin seri olarak yayımlanan fakat her biri başlı başına bir eser 

olan basılmış eserler süresiz yayınlardır.60

iii. Haber Ajansı Yayınları: Haber ajansı yayınları; kitle haberleşme 

araçlarına, kamuya, özel sektöre, İnternet üzerinden yayım yapan haber portallarına 

ve diğer sitelere, GSM operatörlerine haber, fotoğraf, grafik, görüntü, veri, bilgi v.s. 

sağlamak olan kuruluşların61 yayımladıkları bültenlerdir. “Uluslararası Düzeltme 

Hakkı Sözleşmesi”ne göre ise ‘haber ajansı’, düzenli olarak haber gereci toplama ve 

yayma işiyle uğraşan kurumsal ya da özel basın, yayım, film, televizyon ya da 

çoğaltma örgütüdür. Bir görüşe göre, haber ajansı yayınları basılmış eser tanımına 

uymamaktadır.62 Oysa ki haber ajansları da tıpkı basın kuruluşları gibi haber 

toplarlar. Ancak bu haberleri, basın kuruluşlarına yaymaları için iletirler. Yani 

aracıdırlar. Elde ettikleri haber niteliği taşıyan (fikri içerikli) yazı, resim v.b şeyleri 

yayımlanmak üzere her türlü basım araçlarıyla basarak ya da diğer araçlarla 

çoğaltarak abonelerine iletirler. Bu sebeple bunların yayınları da basılmış eserdir.

        2. Yayım Kavramı

   a.Genel Bilgiler: Yayın ile yayım kavramları birbirinden farklı anlamlar 

taşımaktadırlar. ‘Yayın’ın sözlük anlamı, yayımlanmış eser, basılı yapıttır.63 Yayım

ise, muhatapların (belirli olmayan bir okuyucu kitlesinin) basılı esere 

ulaşabilmelerinin sağlanmasıdır.64 Basılmış eserin oluşması için yayımlama amacı 

yeterli iken basın suçunun oluşması için basılmış eserin yayımlanması 

gerekmektedir. 5680 Sayılı Basın Kanununun 3. maddesinin 3. fıkrasıyla  da 
                                                
60 Özek, a.g.e., s.741.
61 Anadolu Ajansı Genel Müdürü Hilmi Bengi, Ajans Haberciliği, Seminer Konuşmaları, 
(Çevrimiçi) http//www.byegm.gov.tr/seminerler/kayseri-x/kayseri_9.htm., 15.11.2004. ve Av. Atilla 
Coşkun, Gazete, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Cevap Hakkı, İstanbul, Legal, Temmuz 2002, 
s.106.
62 Çetin, a.g.e., s.42. Ayrıca basın yasası genel gerekçe ve madde gerekçelerinde de bu husus 
belirtilmektedir. Bkz: BASIN YASASI Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri, 24 Mart 2004, 
(Çevrimiçi), http://www.belgenet.com/yasa/k5187-2.html, 30.06.2006.
63 Yılmaz, a.g.e., s.881.
64 İçel, a.g.e., s.115.
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belirtilmiş olduğu gibi, fiilin ayrıca suç teşkil etmesi müstesna olmak üzere, basın 

suçu neşir ile vücut bulacak, yani basılmış eseri fiilen yayımlamak gerekecekti. Keza 

1. maddenin 2. fıkrasında “basılmış eserlerle bunların neşri bu kanunda yazılı hükümlere 

tabidir” denilerek bu ayrım da açıkça ortaya konmuştu. Ayrıca 5680 Sayılı Basın 

Kanunu 5187 Sayılı Basın Kanununun aksine yayımlama şekillerini tek tek saymıştı.

3. maddenin 2. fıkrasına göre yayımın,

“Basılmış eserlerin herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde gösterilmesi 

veya asılması veya dağıtılması veya dinletilmesi veya satılması veya satışa arzı” olduğu 

belirtilmekteydi. Bu cümlede geçen fiiller ‘yayım’ın unsurlarıdır. Bu unsurlar yeni 

kanunun ifadesiyle ‘kamuya sunulma’ kavramının içeriğini oluşturmaktadırlar. Bu 

noktada şunu da belirtmek gerekir ki, kanun basılmış eserin fiilen kamunun bilgisine 

ulaşmasını aramamakta kamuya sunulmayı yeterli görmektedir. Şimdi bu unsurları  

kısaca açıklayacak olursak,

‘Gösterilme’, basılmış eserin herkesin girebileceği veya görebileceği yani 

aleni olan bir yerde herhangi bir yere konularak ya da bir yere yapıştırılarak teşhir 

edilmesidir.65 Genel yerlerde yapılan projeksiyonlu ilanlar, ışıklı yazılar, basılmış 

eseri tezgaha koyma v.s. göstererek yayımlamadır. Gösterme, çok sayıda sayfadan 

oluşmuş basılmış eserler için geçerlidir.66 Basılmış eserin gösterilen kısmı 

yayımlanmış sayılır. Ayrıca doktrinde basılmış eserin İnternette yayımlanması ile 

grup postası yoluyla çok sayıda kişiye gönderilmesi de gösterilme suretiyle yayım

olarak kabul edilmektedir.67

‘Asılma’, aslında bir çeşit göstermedir. Ancak kanun ikisini ayırmıştır. Tek 

yapraktan oluşmuş basılmış eserin herkes tarafından görülebilecek sabit bir yere 

herhangi bir araç ile tespit edilmesi asılmadır. Tıpkı göstermede olduğu gibi, asılmış 

olan basılmış eserin yalnızca asılmış olan kısmı yayımlanmış olur.68 Duvar gazeteleri 

asılma suretiyle yayımlanırlar.69

‘Dağıtılma’, doktrinde yayımın esas şekli olarak kabul edilmektedir.

Dağıtılma, basılmış eserin nüshalarının bedelli ya da bedelsiz olarak yayımlama 

                                                
65 Akbulut, a.g.e., s.90.
66 Erman ve Özek, a.g.e., s.32.
67 İçel, a.g.e., s.119.
68 A.e.
69 Erman ve Özek, a.y., s.32.
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iradesiyle çok sayıda kişiye ulaştırılmasıdır. Satılma ayrı bir şekil olarak kabul 

edildiğinden burada kastedilen daha çok cisimleştirilmiş düşüncenin muhataplara 

parasız olarak ulaştırılmasıdır. Burada da aleniyet önemlidir. Basılmış eser 

iletilenlere gizli olarak verilirse yayım oluşmaz. Bunu saptayabilmek için temel 

kriterler; ulaşılmak istenen kişilerin sayısı, bu kişilerin belirli olup olmadıkları ve 

dağıtım yapan kişinin gizlilik iradesi ile hareket edip etmeğidir. Nüshaların 

ulaştırılacağı çok sayıda kişi tartışmalı olmakla beraber her somut olaya bakarak 

yayımda bulunan basılmış eser nüshalarının ulaştırılacağı çevrenin kapsamını kontrol 

edemiyorsa çok sayıda kişinin varlığını kabul edebiliriz.70 Dağıtılma konusunda 

tartışılan bir noktayı da belirtmekte yarar vardır: Basılmış eserin dağıtılması 

durumunda yayının ‘muhatapların egemenlik alanına sokulması’ ile mi yoksa 

‘dağıtanın egemenlik alanından çıkması’ ile mi yayımın gerçekleşmiş olduğu konusu 

tartışmalı olmakla beraber doktrinde muhatabın egemenlik alanına girme görüşü ağır 

basmaktadır. Ancak muhatapların basılmış eserin içeriğini fiilen öğrenmeleri gerekli 

olmayıp bunun onların egemenlik alanlarına girmesiyle beraber yayım gerçekleşmiş 

olur. Ayrıca otomata para atarak gazete ya da derginin alınmasında da yayım

gerçekleşmiştir. Buna karşın basılmış eserin dağıtılmasına ait hazırlık hareketlerinin 

kendi başlarına yayım sayılmamaları gerekir. 71

Doktrine göre, plak, CD gibi araçlar Basın Kanunu kapsamına girmediğinden 

dolayı genel anlamda dinletilme yayım sayılmamaktadır.72 Bu sebeple bir basılmış 

eserin muhataplara cismen ulaştırılmayıp sadece düşünsel içeriğin okunması basın 

hukuku anlamında yayımın gerçekleşmesi için yeterli görülmezken 5680 Sayılı Basın 

Kanunu ‘dinletilme’yi de yayım hareketlerinden saymaktaydı. Bu sebeple CD’lerin 

veya ses bandlarının alenen çalınması ya da düşünce ve duyguların görüntü ve sesle 

yayımlanması öğretide kabul edilmediği halde73 ‘yayım’ sayılacaktır. Öyleyse bu 

durumda, multimedia özelliğine sahip bilgisayarlarla İnternet ve e-mail’den herhangi 

bir konunun özel ilişkiler içinde olmadan-aleniyet koşulu burada da aranacaktır-

dinletilmesi de yine yayımdır.74 Yukarıda değindiğimiz gibi, öğretiye göre,

                                                
70 İçel ve Ünver, a.g.e., s.128.
71 İçel,  a.g.e., ss.115,116,117.
72 Erman ve Özek, a.g.e., s.33.
73 İçel, a.g.e., s .115.
74 A.e., s.120.
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‘Satılma’, belirli bir ücret karşılığı basılmış eserin verilmesidir.75 Dağıtma 

için kabul edilen kurallar ücret unsurunun eklenmesiyle satma için de geçerlidir.76

‘Satışa Arz Edilme’, 5680 Sayılı Basın Kanununun satışa arzolunmayı başlı 

başına yayım eylemi kabul etmesiyle yayım kavramının sınırlarını çok genişletmişti.

Basılmış eserin bayiye teslimi ile yayım gerçekleşmiş olur. Hatta bedel karşılığı 

dağıtımın hazırlık hareketleri de yayım sayılabilir. Satışa arzın gerçekleştiği zamanı 

hakim taktir eder. İlan vermek, prospektüs dağıtmak, kitapçı vitrinine kitap koymak77

v.s. satma iradesini ortaya koyan her türlü hareket satışa arzdır.78 Ancak satışa arz 

bile olsa eserin basılmış olması şarttır. Eser henüz basılmadan eserin satılacağı 

konusunda ilan verilirse bu hareket satışa arz değildir.79

Yayımı sağlayacak hareketlerin herkesin görebileceği ve girebileceği yerlerde 

gerçekleştirilmesi özellikle belirtilmiş olduğundan ‘aleniyet’ önşarttır. Bir yer ister 

niteliği nedeniyle isterse tahsis edildiği hizmet yönünden aleni olabilir. Nitelik 

yönünden aleni olan yerde kimse bulunmasa da aleniyet varsayılırken tahsis 

nedeniyle aleni olan yerlerdeyse o yerin tahsis edildiği hizmetin sona ermesiyle 

aleniyet de biter. Aleniyeti geçici olan yerlerde de 3. kişilerin o yer ile ilişkilerinin 

kesilmesi durumunda alenilik de ortadan kalkacaktır.80

b. 5187 Sayılı Basın Kanuna Göre Yayım Unsuru: Gerek 

17.07.2003 Tarihli Basın Kanunu Taslağının 3. maddesinin son fıkrasında  gerekse 

5187 Sayılı Basın Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin b bendinde yayım 

aynı şekilde tanımlanmaktadır. Buna göre,

“Basılmış eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulması yayım sayılır.”

Yeni kanunda eski kanundakinin aksine ‘yayın’ terimi ile ‘yayım’ terimi 

ayrılarak kendi anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmış ve en önemlisi ‘yayım’ 

için ayrıntılı bir tanım verilmekten kaçınılarak yayım hareketleri teker teker 

sayılmamıştır. Eski 3.maddedekinin aksine kanun koyucu yayım biçimlerini sınırlı 

olarak saymak yerine geniş bir tanımlama yapmayı tercih etmiştir. Gerekçeye göre 
                                                
75 Akbulut, a.g.e., s.91.
76 Özek, a.g.e., s.782.
77 A.e., s.781.
78 İçel, a.g.e., s.117.
79 Özek, a.g.e., s.783.
80 Özek,a.g.e., s.531.
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eski düzenlemenin sakıncalarını gidermek için ‘herhangi bir şekilde kamuya sunmak’

şeklinde tanımlama yoluna gidilmiştir. 81Ancak yine de kamuya sunuş, eski 

kanundaki yayım hareketleri olan göstermek, asmak, dağıtmak, dinletmek, satmak ve 

satışa arz etmek şeklinde gerçekleşecektir. Bu hareketlerin iradi olması 

gerekmektedir.82 Bu sebeple 5680 Sayılı Basın Kanununda ‘yayım şekilleri’ olarak 

kabul edilen fiiller açısından yaptığımız genel bilgiler kısmındaki açıklamalarımız 

yeni kanunun uygulaması açısından da geçerli olacaktır.

3. Basım -Yayım Yeri Kavramları

Bütün basılmış eserlerde ‘künye’ adı verilen alanda öncelikle ilgili eserin 

basıldığı yer ve tarih gösterilecektir. CMK 12.madde gereğince suçun basılı eserle 

işlenmesi durumunda, eğer eser birden çok yerde basılmışsa ve suç eserin yayın 

merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse eserin basıldığı yer mahkemesi de 

yetkili olduğundan dolayı hem süreli yayınlarda hem de süresiz yayınlarda bu 

bilginin yer alması şarttır.

Aynı eser birden çok yerde basılmış ise, basım yeri ve tarihi, eserin 

alenileştiği yer ve tarihtir. Basımın sona erdiği günün, ayın ve yılın belirtilmesi 

gerekmektedir. Süreli yayının basıldığı tarih ise basım işleminin bittiği tarihtir. Bu 

sebeple basımın sona erdiği günün, ayın ve yılın belirtilmesi zorunludur. Ancak aylık 

süreli yayınlarda ayın ve yılın83; yılık süreli yayınlarda ise sadece yılın gösterilmesi 

yeterli olacaktır. 84

5680 Sayılı Basın Kanunu yürürlükteyken ‘yayın yeri ve yılı’nın gösterilmesi 

dava açma süreleri açısından önem taşımaktaydı. Böylece suçun işlendiği yer ve 

zaman gibi konularla yayın hakkında idare ve ceza hukukuna ilişkin kuralların hangi 

şehirde uygulanacağı saptanabilecekti. Ancak yeni kanunda her basılı eserde ‘yayın 
                                                
81 Çankaya ve Yamaner, s.114.
82 Çetin, a.y., s.42.
83 Aylık süreli yayınlarda günün gösterilmemesi halinde bu maddeye aykırılık bulunmadığına dair 
Yargıtay kararı bulunmaktadır. “Dava konusu olan aylık mevkutenin günü tasrih edilmeksizin 
basıldığı ayın gösterilmesi ile iktifa olunması Basın Kanununun 4.maddesinin 2.fıkrasına muhalefet 
teşkil etmezse de bu mevkutenin üzerinde Ekim-Kasım aylarının gösterilmesi hali söz geçen madde 
hükmüne muhalefet teşkil eylediği nazara alınmaksızın maznunun beraatına karar verilmesi
yolsuzdur.” (Y.3.C.D.3.4.1952.) Bkz.:Erman ve Özek,a.g.e.,s.50.  
84 İçel ve Ünver,a.g.e., s.137. 
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yeri ve yılı’nın gösterilme zorunluluğu bulunmamaktadır.85 Oysa ki 5680 Sayılı 

Basın Kanununun künyede zorunlu bilgilerin gösterilmesi ile ilgili olan 

yükümlülüğün düzenlendiği 4.maddesi gereğince her basılı eserde ‘yayın yeri ve 

yılı’nın gösterilmesi zorunluydu ve bu maddenin yorumu itibariyle bu ifadenin 

‘yayım yeri ve yılı’ anlamında kullanıldığı kabul edilebilecekti. 5187 Sayılı Basın 

Kanununun 26.maddesi gereğince dava açma süreleri basılı eserin Cumhuriyet 

Başsavcılığına teslim edildiği tarihten itibaren başlayacağı, teslimin ise dağıtım veya 

yayımın yapıldığı gün gerçekleştirilecek olması nedeniyle yayım tarihinin 

gösterilmesinin zorunlu olmayışı eksik bir düzenleme olmuştur.

         4. Yönetim Yeri (Yayın Merkezi) Kavramı

Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında künyede yazılması 

gereken bilgiler dışında ayrıca ‘yönetim yeri’ de gösterilecektir.

‘Yönetim yeri’, süreli yayının yönetim kadrosunun bulunduğu ve faaliyet 

gösterdiği yerdir. Bu yer bazen süreli yayının alenileştirileceği yerdir. Basılmış eser 

çoğunlukla yönetim yerinin bulunduğu yerde alenileştirilir. Ancak bazen yönetim 

yeri ile dağıtım yeri ya da basım yeri farklı olabilir. Bu durumda yayımcının iş yeri 

(ticari işletmenin kanuni ikametgahı) olan yayın merkezinden başka dağıtım yerinin 

ve basım yerinin; basım yılı ile yayım yılı farklı olduğunda da yayım yılının 

gösterilmesi gerekmektedir.86

Süreli yayın faaliyetine geçilirken verilecek olan beyanname yönetim yerinin 

bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına verilecektir. Ancak bu düzenleme, yayının 

çıkarılacağı yer mülki amirliğine verme zorunluluğu getirmiş olan eski düzenlemeye 

nazaran basın özgürlüğüne aykırılık teşkil etmiştir. Çünkü bu düzenleme hem ön 

sansür görünümündedir hem de suçla mücadeleyle yetkili makama bizzat eylemi 

yapanın eseri teslimi ve savcıların iş yükünü arttırması sakıncalarını 

doğurmaktadır.87

                                                
85 Özek, a.g.e.,s.766
86 A.e.
87 İçel ve Ünver, a.g.e., s.161.
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‘Yönetim yeri’nin gösterilmesi zorunluluğu tebligatın kolayca 

yapılabilmesine yardımcıdır. 5187 Sayılı Basın Kanununun 29. maddesi tebligat ile 

ilgili hükmü içermektedir. Tebligatla ilgili hüküm o kadar önemlidir ki, Yargıtay 

tarafından basın suçunun oluşabilmesi için gerekli olan unsurlardan birisi olarak 

kabul edilmektedir.88 İlgili hüküm gereğince, süreli yayının yönetim yeri, tebligat 

işlemleri yönünden, yayın sahibinin ve temsilcisinin, görevi devam ettiği sürece de 

sorumlu müdürün89 yerleşim yeri sayılacaktır.90 Bu sebeple tebligat süreli yayının 

yayımlanma yerine yapılacaktır.91 Yayının yönetim merkezinin adresi ise, yayın 

sahibi, temsilcisi ve sorumlu müdüre yapılacak tebligatlar için geçerli adres olarak 

kabul edilmektedir. Ancak işlerin çabuklaştırılması için yazı sahiplerine yapılacak 

tebligatta da yönetim yeri yerleşim yeri olarak sayılmalıdır.92 5680 Sayılı Basın 

Kanununun tebligatla ilgili 41. maddesinde, ilgilinin yeni adresini bildirmeden veya 

eksik veya yanlış bildirerek ayrılması halinde süreli yayının idare yerine veya son 

sahibine veya sorumlu müdürüne yapılabileceğini düzenlemişti.93 Ancak yeni 

kanunda böyle bir hüküm bulunmamaktadır.

    C. BASIN DÜZENİNİN İŞLEYİŞİ (BASIN FAALİYETİ)

         

        1. Süreli Yayın Faaliyeti

Bir süreli yayın faaliyetine girişebilmek için tarihsel süreçte değişik sistemler 

                                                
88 Y.C.G.K., 26.6.1978-211/264.
89 02.04.2004 Tarihli ‘Basın Kanunu Tasarısı’na göre, sorumlu müdür ve ‘yardımcısının’ da adı 
geçmekteydi.
90 Bu hüküm 17.07.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nın ilgili 33. maddesinde şu şekilde 
geçmekteydi, 
   “Süreli yayının idare merkezi, tebligat işlemleri yönünden, yayın sahibi ve temsilcisinin, sorumlu 
müdürün ve yardımcısının kanuni ikametgahı sayılır.” 
91 Özek, a.g.e., s.727.
92 Erman ve Özek, a.g.e., s.302.
93 Yine 41.madde ile ilgili olarak Y.7.C.D.şöyle bir karar vermiştir: (1997/5422 E., 1997/6378 K., 
9.7.1997 T.)“Sanığın sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu A... isimli gazeteyi, kendisinin 
cezaevinde tutuklu olmasına rağmen, gazeteye yeni bir yazı işleri müdürünün tayini gerektiği halde 
tayin edilmeyerek yayını sürdürdüğünden mahkemece 5680 sayılı kanunun 9/4 maddesine istinaden 
yayının durdurulmasına karar verilip bu karar aynı kanunun 41. maddesine göre de usulüne uygun 
tebliğ edildiği halde, sanığın aynı sıfatla gazeteyi çıkarmaya devam ettiğinden dolayı suçu sabit olup 
tecziyesi yerine yazılı şekilde gazete idarehanesinde sanığa tebligat yapılmadığından bahisle hüküm 
tesisi……” yasaya aykırı bulunmuştur.
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benimsenmiştir. Bunlardan ilki ‘izin sistemi’dir. Bu sistemde belirli bir makamdan 

örneğin mahallin en büyük mülki amirinden ruhsatname alınması gerekmektedir.

1864 tarihli Matbuat Nizamnamesi ve 1931 tarihli Matbuat Kanunu’nun öngördüğü 

sistem budur. Başka bir sistem, 1931 tarihli Matbuat Kanunu’nda 1938 tarihinde 

yapılan değişiklikle siyasal nitelikteki yayınlarda olduğu gibi  ‘mali teminat yatırma 

sistemi’dir. Bu sistemde süreli yayın çıkartacak olan kişi, bu faaliyeti dolayısıyla 

meydana gelebilecek zararları karşılamak üzere belli miktar parayı depo etmek 

zorundadır. 94 Bu iki sistemden ayrı olarak bir de ‘beyanname verme sistemi’ 

bulunmaktadır. ‘Beyanname verme sistemi’nde süreli yayın faaliyetinde 

bulunabilmek için ilgili makama süreli yayınla ilgili bilgilerin yer aldığı bir 

beyanname vermek yeterlidir. Bu nedenle beyanname verme sistemi bir nevi sansür 

niteliği taşıyan izin sistemine ve basın özgürlüğünü kısıtlayan mali teminat yatırma 

sistemine nazaran haberleşme ve dolayısıyla basın özgürlüğü ile daha çok 

bağdaşmaktadır.

1982 Anayasasının “Süreli ve süresiz yayın hakkı” başlığını taşıyan  29.

maddesinin 1.ve 2.fıkrasına göre süreli ve süresiz yayın, kanundaki bilgi ve 

belgelerin kanunda yetkili gösterilen mercie verilmesi dışında, önceden izin alma ve 

mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Anayasanın bu maddesi gereğince tıpkı

5680 Sayılı Basın Kanununda olduğu gibi 5187 Sayılı Basın Kanununda da 

‘beyanname verme sistemi’ kabul edilerek, sadece bildirim niteliğinde bir 

beyannamenin verilmesi yeterli görülmüştür. Ancak eski kanunda yer alan ‘süreli 

yayın çıkartılması izne bağlı değildir’ ifadesine yeni kanunda yer verilmeyerek 

‘beyanname verme sistemi’nin vurgulanmamış olması basın özgürlüğü açısından 

eksiklik teşkil etmektedir. 5187 Sayılı Basın Kanununun “Beyanname verilmesi” 

başlığını taşıyan 7.maddesi 95, süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere 

yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına96 yayının adı ve mahiyeti, 

                                                
94 Çetinkaya ve Yamaner, a.g.e., ss.117-120. 
95 Bu maddenin 5680 Sayılı Basın Kanununda karşılığını oluşturan 9.maddesine göre,“Beyanname ve
ekleri mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülki amirliğine verilir.
    Beyanname mülki amirliğe doğrudan doğruya verilebileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ 
olunabilir. Mülki amirlik verilen beyannameyi kabule ve mukabilinde bir alındı belgesi vermeye 
mecburdur. Beyanname noter aracılığı ile tebliğ olunduğu taktirde,tebliğ şerhi alındı belgesi yerine 
geçer.”
96 Beyannamenin verileceği makam, adli mercilerin yayınların çıkarılmasında yetkili olmasının idari 
bir işleme adli mercilerin karışması gibi bir yetki karmaşası yaratabileceğinden eski kanundan farklı 
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hangi aralıklarla yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin varsa temsilcisinin, sorumlu 

müdürün ad ve adresleri 97 ile yayının türünün yazılı olduğu ve yayın sahibi, sahibin 

küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile sorumlu müdürün imzasını taşıyan 

beyannamenin verilmesi gerektiğini öngörmektedir. Beyannameye ayrıca sorumlu 

müdürün ve süreli yayın sahibinin taşıması gereken vasıfları gösteren belgeler; yayın 

sahibi tüzel kişi ise ana sözleşmesi, dernek veya vakıf ise tüzüğün vakıf senedinin 

onaylı sureti eklenecektir.

Yine Anayasanın 29.maddesinin 3.ve 4.fıkraları gereğince de, süreli 

yayınların çıkartılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile 

ilgili esaslar ancak kanunla düzenlenebilecektir. Ancak kanun haber, düşünce ve 

kanaatlerin serbestçe yayınlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, 

mali ve teknik şartlar koyamayacaktır. Ayrıca süreli yayınlar devletin ve diğer kamu 

tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkanlarından eşitlik esasına 

göre yararlanacaktır. 

Kanun koyucu her ne kadar süreli yayın çıkartabilmeyi izin alma ve mali 

teminat yatırma şartlarına bağlamayıp kolaylaştırmışsa da bir yandan da süreli yayın 

faaliyetini bazı hükümlerle denetim altında tutmaya çalışmıştır. Anayasanın “Basın 

hürriyeti” başlıklı 28.maddesinin 6.,7. ve 8.fıkralarında hem süreli hem de süresiz 

yayınlar için toplatma, zapt ve müsadere ile kapatma hükümleri düzenlenmiştir. 

Buna göre yayınlar kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturulmasına 

geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve 

suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun 

açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararını veren merci bu 

kararını en geç 24 saat içinde yetkili hakime bildirecek yetkili hakim de bu kararı 

hükümsüz kalmaması için en geç 48 saat içinde onaylayacaktır. Yayınların 

                                                                                                                                         
olarak mahallin en büyük mülki amiri yerine süreli yayının yönetim yerinin bulunduğu yer 
Cumhuriyet Başsavcılığı olarak değiştirilmiştir. Bir görüşe göre bu durum savcılığa yük getirdiğinden 
yerinde değildir. Diğer bir görüş göre de bu durum ön sansür niteliğindedir.Bkz.: Çankaya ve 
Yamaner, a.g.e., s.118. 
97 Ad, süreli yayını diğerlerinden ayırırken mahiyet, süreli yayının üzerinde duracağı politik, 
ekonomik, ticari veya teknik konuları ifade etmektedir. Adres ile kastedilen yayın sahibinin ikametgah 
adresidir.   
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soruşturma ve kovuşturma nedeniyle zapt veya müsaderesinde ise genel hükümler 

uygulanacaktır. Bu doğrultuda 5187 Sayılı Basın Kanununun “El koyma, dağıtım ve 

satış yasağı” başlığını taşıyan 25.maddesinin ilk fıkrasında da soruşturma için delil 

olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı,

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk tarafından el koyulabileceği98

belirtilmiştir. Ancak doktrinde el koymaya ilişkin bu hükmün, yetkili makamın farklı 

olması açılarından, Anayasa ve yeni CMK’nın ilgili hükümleri ile uyumlu olmadığı 

savunulmaktadır. Bu sebeple basın kanunundaki bu düzenlemenin yeni CMK’nın 

düzenlediği biçimde anlaşılıp uygulanması gerekmektedir.99 Ancak maddenin 

2.fıkrasında bazı kanunlar için doğrudan hakim kararının aranacağına dair istisna 

hükmü konulmuştur.100

Anayasanın 28.maddesinin son fıkrasında ise Türkiye’de yayımlanan süreli 

yayınların devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel 
                                                
98 17.07.2007 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nın 29.maddesinin bu hükmün karşılığını oluşturan 
düzenlemesi gereğince de, “Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla 3 
adedine Cumhuriyet savcısı,gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.”
   Toplatma ile ilgili olarak 5680 Sayılı Kanunun Ek Madde 1’in ilk fıkrası düzenlemesi yer 

almaktaydı. Buna göre, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün,milli güvenliğin,kamu 
düzeninin ve genel ahlakın korunması suç işlenmesinin önlenmesi ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 
Hakkında Kanun ve Anayasanın 174.maddesi kapsamında yer alan inkılap kanunları aleyhine işlenen 
suçlar için tedbir yoluyla soruşturma safhasında Cumhuriyet savcılığının talebi üzerine sulh ceza 
hakimince kovuşturma safhasında görevli mahkemece her türlü basılmış eserin dağıtımının 
önlenmesine veya toplatılmasına karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu 
dağıtımın önlenmesi veya toplatmaya,kararını en geç 24 saat içinde yetkili sulh ceza hakiminin 
onayına sunmak üzere,Cumhuriyet Savcısı yazılı olarak karar verebilir.Sulh ceza hakimi de 48 saat 
içinde kararını açıklar; aksi halde Cumhuriyet savcılığının kararı kendiliğinden hükümsüz sayılır.”
48 saatin başlangıcı,savcılık yazısının mahkeme esas defterine kayıt edildiği saattir. Bunun için de 
hakimin kararında kararın verildiği gün ve saatin belirtilmesi gerekir. Gecikmesinde sakınca bulunan 
bir halin olup olmadığını savcı taktir edecektir. Kararı hakim vermişse dağıtımı önlenen eserin sahibi 
bu karar aleyhine asliye ceza hakimine itiraz edebilir. Ayrıca sulh ceza hakiminin önlemeyi onaylayan 
kararına karşı da itiraz yolu açık olduğu gibi hakimin onaylamama kararına karşı savcı,kararın yerine 
getirilmesini engelleyemezse de, itiraz yoluna başvurabilir.Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’ye 
sokulması yasaklanan basılmış eserleri Türkiye’ye sokan kimsenin henüz bu eserler dağıtılmadan 
yalnızca Türkiye’ye sokma hareketinden dolayı cezalandıran 31.maddenin 2002’de kaldırılmasından 
sonra gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında basılmış süreli ve süresiz eserler 
toplatılabilecektir.Duruşma sonunda sanığın beraatine karar verilirse bu eserler geri verilecek,
mahkumiyet halinde ise müsaderesine karar verilecektir.
99 Adem Sözüer, “Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu”, 1. Basım, İstanbul, Alfa Basım Yayım 
Dağıtım, Ocak 1996, s.77.     
100 “Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 Sayılı 
Atatürk Aleyhine İşlenilen Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174.maddesinde yer alan inkılap 
kanunlarında, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunun 146.maddesinin 2.fıkrasında, 153.maddesinin 1.ve 
4.fıkralarında, 155.maddesinde, 311.maddesinin 1.ve 2.fıkralarında, 312.maddesinin 2.ve 
4.fıkralarında, 312/a maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 
7.maddesinin 2.ve 5.fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hakim 
kararıyla el konulabilir.”
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ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı yayımlardan mahkum olma halinde 

mahkeme kararıyla kapatılabilecekleri düzenlenmiş olmasına karşın 5187 Sayılı 

Basın Kanununda ‘süreli yayının kapatılması’ tedbirine yer verilmemiş 101 olması; 

aynı şekilde Anayasada müsadere hükmünün yer almasına karşın yeni basın 

kanununda eski kanundan farklı olarak hem süreli hem de süreli yayın olmayan 

‘basılı eserlerin basımında kullanılan makinelerle diğer basım aletlerinin müsadere  

(zoralım) edilebilmesi’102ne de yer verilmemiş olması basın özgürlüğü açısından son 

derece yerinde düzenlemeler olmuştur.

                                                
101 Ancak 5680 Sayılı Basın Kanununda kapatma tedbirine yer verilmekteydi. Ek madde 2’nin 1.
fıkrası 1983 yılında eklenmiş, daha sonra 2002 yılında değişikliğe uğramıştır. Buna göre, basın 
yoluyla işlenen ve Ek 1. maddedeki yazılı suçlardan mahkumiyet halinde suç teşkil eden yazının 
yayımlandığı süreli yayınların 1 günden 15 güne kadar kapatılmasına da mahkemece karar 
verilebilecekti. 5680 Sayılı Basın Kanunu’na Ek madde 2’nin 1. fıkrası da 1983 yılında eklenmiş, 
daha sonra 2002 yılında değişikliğe uğramıştır. Buna göre, basın yoluyla işlenen ve Ek 1. maddedeki 
yazılı suçlardan mahkumiyet halinde suç teşkil eden yazının yayımlandığı süreli yayınların 1 günden 
15 güne kadar kapatılmasına da mahkemece karar verilebilecekti. Süreli yayınların kapatılmasına 
karar verilmesi ile hem kapatılan süreli yayınların kapatma süreci içinde yayımlanamaması hem de 
kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğinde olan bir başka süreli yayının yine aynı süre içinde 
çıkarılamaması sözkonusu olur. Bir başka süreli yayının kapatılan süreli yayının devamı niteliğinde 
olup olmadığı adındaki benzerliğe, sahip, sorumlu müdür ve yazı kadrosundaki aynılıktan veya ortak 
kişilerden, sayfa düzenlemesinden, yayım politikasından ve yazılarla karikatürlerin içeriklerinden 
anlaşılabilir. Bkz.:Erman ve Özek, a.g.e., s.314.
      17.07.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nda bu fıkranın karşılığı olan 2.fıkra hükmü gereğince,
      “Devletin toprak bütünlüğünün,milli güvenliğin,kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması,suç 
işlenmesinin önlenmesi ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve Anayasanın 
174.maddesinde yer alan inkılap kanunları aleyhine işlenen suçları içerdiğine dair kuvvetli delil 
bulunan basılmış eserlerin tamamına hakim kararıyla el konulabilir.”Görüldüğü üzere taslakta 
kanundakinin aksine 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 
ilgili maddelerine atıfta bulunulmamıştır. 
      5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun 3.maddesinin 1.maddesi gereğince 765 Sayılı TCK’nın bu 
hükümlerine yapılan yollamalar 5237 Sayılı TCK’nın karşılık gelen maddeleri olan 
309,319,318,214,215,216,217 ve 213.maddelerine yapılmış sayılacaktır.
102 5680 Sayılı Basın Kanununun Ek 1.maddesinin 2.fıkrası ile, “Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü,Cumhuriyetin temel ilkeleri ve milli güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suçtan 
mahkumiyet halinde faillerden bir veya birkaçına ait olma şartıyla suçu içeren mevkute veya mevkute 
sayılmayan basılmış eserlerin basımında kullanılan makineler ile diğer basım aletlerinin 
müsaderesine de karar verilir.” Hükmü getirilmişti.
      3.fıkraya göre de “Yukarıdaki fıkradaki sözügeçen makineler ile diğer basım aletlerinin 
kaçırılmasını,değiştirilmesini,kaybolmasını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında 
gerekli görülen tedbirler alınır.Ancak bu tedbirler makineler ile diğer basım aletlerinin faaliyetlerini 
engelleyici nitelikte olamaz.”şartı getirilmişti.
       Ancak Yargıtay kararları ile de vurgulandığı üzere, Basın kanunu ek-1. maddesindeki değişiklik 
dikkate alınmadan ve yazının aidiyeti konusunda gerekli araştırma yapılmadan basım aletlerinin 
zoralımı yasaya aykırıdır. Bu doğrultudaki örnek Yargıtay kararı için bkz.: Y.9.C.D. 2003/704 E., 
2003/641 K.,28.04.2003 T. Sayılı kararı.
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     2. Basım (Matbaacılık) Faaliyeti

Basım, mürekkeplenen bir levha veya kalıbı kağıda, kumaşa bastırarak bir 

metnin, bir resmin suretlerini çıkartmaktır.103 Basım işleminin yapıldığı ve 

dolayısıyla içerisinde basmaya yarayan gereçlerin bulunduğu; yayının baskı işlerini 

yürüten ve basılmış yayınları yayımcıya ya da yayımcının dağıtım ağına teslim eden 

kuruluşa basımevi ya da eski ifadesiyle matbaa adı verilmektedir. Basım evleri ile 

ilgili olarak belirtmemiz gereken en temel şey, “Basın araçlarının korunması”

başlığını taşıyan 1982 Anayasası’nın 30. maddesidir. Çünkü bu maddede kanuna 

uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın 

araçlarının suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemeyecekleri veya 

işletilmekten alıkonulamayacakları açıkça belirtilmiştir.104 Bu durum da basın 

özgürlüğü açısından son derece önem taşımaktadır.

Düşünsel içeriğin cisimleştirilerek çoğaltılması matbaacılık faaliyetini 

oluşturmaktadır. Matbaacılık faaliyeti aslında teknik bir faaliyettir. Kamuya ve özel 

sektöre ait pek çok matbaa işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmeler, gazete, dergi v.s. 

basımevi ve banknot matbaası olarak faaliyet göstermektedir.

Bilginin basılarak çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılması matbaacılık 

faaliyeti sayesinde olmuştur. Bu sebeple matbaanın bulunması insanoğlu için bir 

dönüm noktası olmuştur. Başta kitap, gazete ve dergi olmak üzere broşür, afiş, 

ambalaj v.s. hepsi  matbaacılık faaliyetinin ürünleridir. Teknoloji ve iletişim 

teknolojileri,imalat ve üretim sektörü alanındaki değişim, hayatın her alanında 

olduğu gibi matbaacılık faaliyetini de etkilemiştir; ancak bu etkilemenin daha çok 

                                                
103 Meydan Larousse, 2.cilt, s.578. 
104 Aynı doğrultuda Yargıtay 9.Ceza Dairesinin 2003/704 E., 2003/641 K., 28.04.2003 T.kararı 
gereğince de, Basın kanunu ek-1. maddesindeki değişiklik dikkate alınmadan ve yazının aidiyeti 
konusunda gerekli araştırma yapılmadan basım aletlerinin zoralımı yasaya aykırıdır.
      Ek 1.madde ile ilgili bir husus da, 5680 Sayılı Basın Kanununun 31.maddesinin yürürlükten 
kalkması dolayısıyla hakkında Bakanlar Kurulunca yasaklama kararı alınmış olan yurtdışında basılmış 
eserlerin dağıtımının önlenmesi veya toplatılmasının, ancak Basın Kanununun Ek 1. maddesi hükmü 
uyarınca yetkili yargı mercilerince bu yönde verilecek bir kararın varlığına bağlı bulunduğuna dair 
Danıştay 1.Dairesi’nin 2003/31 E., 2003/36 K., 20.3.2003 T. Sayılı kararı bulunmaktadır.
      Yargıtay 9.C.D.’nin 2003/704 E., 2003/641 K., 28.4.2003 T. Sayılı kararı gereğince de, “Dava 
konusu yazı bir bütün olarak incelendiğinde yasalara sövme suçunu oluşturmaz. Basın kanunu ek-1. 
maddesindeki değişiklik dikkate alınmadan ve yazının aidiyeti konusunda gerekli araştırma 
yapılmadan basım aletlerinin zoralımı yasaya aykırıdır.”
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olumlu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Teknolojik ilerlemenin neticeleri olan 

bilgisayar ve otomatik matbaa makineleri matbaacılık faaliyetini olumlu etkileyen 

araçların yalnızca birkaçıdır. İmalat ve üretim sektörünün hızlı gelişimi neticesinde 

matbaacılık faaliyeti içerisinde broşür, afiş ve ambalajlamanın da ön plana çıkmasını 

sağlamıştır. Bu makinelerin ortaya çıkışı ve matbaacılık alanında kullanılışı 

matbaacılığı 4 ana bölüme ayırmıştır: Tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası.    

Tezimizin konusunu oluşturan ve aşağıda 3.Bölüm içerisinde ayrı ayrı ele 

almış olduğumuz “basın düzenine karşı işlenilen suçlar” dan ‘impressum 

yükümlülüğü’ ile ‘basılmış eseri teslim etme’ zorunluluğu aslında matbaacılık 

faaliyetinden kaynaklanan yükümlülüklerdir. Şöyle ki, anonimlik hakkı, süreli 

yayınlarda sorumlu müdürün bir yazıyı imzalamaya mecbur tutulamaması ve bir 

imzasız veya remizle yahut takma adla yayımlanan bir yazının yazarının öğrenilmek 

üzere hiç kimseye hiçbir baskı yapılamamasını sağlamaktadır. Sorumluların 

saptanabilmesi için bütün basılı eserlerde belli bilgilerin yer alması zorunludur. Buna 

‘impressum yükümlülüğü’ adı verilmektedir. Sorumluları gösterme zorunluluğu 

sayesinde hem ceza hukuku ve özel hukuk soruşturma-kovuşturma işlemleri 

kolaylaşacak hem de cevap ve düzeltme hakkı kolayca kullanılabilecektir. Ancak 

ilan, tarife, sirküler ile benzerleri olan kartvizit, davetiye v.s. bu zorunluluğun 

dışındadır.105 İmpressum yükümlülüğünün sağladığı genel yararın yanında 

gösterilmesi zorunlu bilgilerin her birinin ayrı ayrı özel yararları da bulunmaktadır.

Örneğin, bir basılmış eserde böyle bir künyenin oluşturulması; sorumlu müdür ve 

sahibin 5. ve 6.maddelerde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığının belirlenebilmesi,

süreli yayınlarda yayın türünün gösterilmesi de kanunda düzenlenen suçlara 

uygulanacak cezaların belirlenmesi yönünden önem taşımaktadır106; basımcının ve 

yayımcının bilinmesi de süresiz yayınlarda kademe sorumlularının saptanabilmesini 

yani kısaca basılmış eserlerin yasal ve idari olarak izlenebilmesini sağlamaktadır.107

                                                
105 İçel ve Ünver, a.g.e., s.138.
106BASIN YASASI, Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri, 24 Mart 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.belgenet.com/yasa/k5187-2.html., 30.06.2006. 
    Ayrıca 5680 Sayılı Eski Basın Kanunu’ndaki yayın yeri ve yılının gösterilmesi aynı zamanda suçun 
işlendiği yer ve zaman gibi konuların saptanıp tebligatın da kolayca yapılabilmesine yardımcıydı. 
Böylece yayın hakkında idare ve ceza hukukuna ilişkin kuralların hangi şehirde uygulanacağı 
saptanabilecekti. Yayın yılı ve tarihi, dava açma süreleri açısından önem taşımaktadır. Ancak yeni 
kanunda yayım yeri ve yılının gösterilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bkz.: Özek, a.g.e.,s.766
107 Özek, a.g.e., s.771.
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         3. Yayım (Dağıtım ve Satım) Faaliyeti

Yayım; yazılı basın açısından, kitap, gazete gibi okunacak şeylerin 

basıldıktan sonra dağıtılması, gösterilmesi, dinletilmesi, satılması, satışa arz 

edilmesidir. Görsel, görsel-işitsel basın açısından ise herhangi bir eserin radyo ve 

televizyon aracılığıyla dinleyiciye ve izleyiciye ulaştırılmasıdır. 5680 Sayılı Basın 

Kanununda yayım faaliyeti şekilleri ayrı ayrı belirtilmiş olmasına karşın yeni basın 

kanununda yayımın basılmış eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulması olduğu 

belirtilerek ayrıntılı bir tanım vermekten kaçınılmıştır. 

Dağıtım ve satım yayım şekillerindendirler. Dağıtım, süreli ve süresiz 

yayınların alıcılara paralı ya da parasız olarak ulaştırılmasıdır. Alıcılar, doğrudan 

doğruya tüketiciler yani okuyucular olabileceği gibi aracılar yani yayınları 

okuyuculara ulaştıran satıcılar da olabilir. Satım ise, basılmış eserin alıcılara ücret 

karşılığında iletilmesi anlamını taşımaktadır. 

Dağıtım faaliyeti ile ilgili olarak ve aynı zamanda basın özgürlüğü açısından 

önem taşıyan şey, ‘dağıtım faaliyetinin önlenmesi’dir. Anayasanın 28.maddesinin 

4.fıkrası ile devletin iç ve dış güvenliğini ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

tehdit eden veya suç işlemeye veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya devlete ait 

gizli bilgilere ilişkin bulunan yayınların tedbir yolu ile dağıtımı hakim kararıyla; 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin 

emriyle önlenebilir. Ancak dağıtımı önleyen yetkili merci bu kararını en geç 24 saat 

içinde yetkili hakime bildirecek yetkili hakim de bu kararı hükümsüz kalmaması için 

en geç 48 saat içinde onaylayacaktır. 1982 Anayasasının 28. maddesinin 4. fıkrasında 

tedbir yoluyla dağıtımın önlenmesi için yayının ‘devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit etmesi veya suç işlemeye ya da 

ayaklanmaya veya isyana teşvik eder nitelikte olması veya devlete ait gizli bilgilere 

ilişkin olması gerekmektedir.108 Böylece Anayasa yayım gerçekleşmese bile ‘tedbir 

                                                
108 5680 Sayılı Basın Kanununun Ek 1.maddesinin ilk fıkrası ile devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi ile Atatürk Aleyhine İşlenilen Suçlar Hakkında Kanun ve Anayasanın 
174.maddesi kapsamında yer alan inkılap kanunları aleyhine işlenilen suçlar için tedbir yoluyla 
soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimince her türlü basılmış 
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yoluyla dağıtımın önlenmesi’ yolu ile faillerin cezalandırılmalarına imkan vererek 

hazırlık hareketlerinin cezalandırılamayacağına ilişkin genel ceza kuralına istisna 

getirmiştir.109 Ayrıca  ‘basın hürriyeti’ ile ilgili olan 28.maddenin 5.fıkrası gereğince 

de, yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla 

belirtilecek sınırlar içinde, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere,

olaylar hakkında yayım yasağı konamayacaktır. Aynı şekilde 5187 Sayılı Basın 

Kanununun 25.maddenin 3.fıkrasında ‘dağıtım ve satış yasağı’ düzenlenmiştir. Bu 

fıkra gereğine de hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz 

yayın ve gazetelerin 2.fıkrada belirtilen suçları içerdiklerine dair kuvvetli delil 

bulunması halinde, bunların Türkiye’de dağıtılması veya satışa sunulması,

Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakiminin kararı ile 

yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet başsavcılığının 

kararı yeterli olacaktır. Bu karar en geç 24 saat içinde hakimin onayına sunulacak 48 

saat içinde hakim tarafından onaylanmazsa hükümsüz kalacaktır110 Bu hüküm de 

doktrinde, tıpkı Anasayadaki dağıtımın önlenmesi tedbirinde olduğu gibi henüz 

                                                                                                                                         
eserin dağıtımının önlenmesine veya toplatılmasına karar verilebilecek gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de bu kararı savcı yazılı olarak  verebilecekti.
    Ek 4.maddeye gereğince de Ek 1.madde gereğince dağıtımın tedbir yoluyla mahkeme kararı veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığının verdiği kararın mahkemece 
onaylanması suretiyle önlendiği ve bu sebeple yayım gerçekleşmediği hallerde kanunun asıl suçlar 
için öngördüğü cezaların 1/3’ü hükmolunacaktı.Bu durum ise yayım gerçekleşmese dahi faillerin 
cezalandırılacağını düzenlemiş olduğu için ‘hazırlık hareketleri cezalandırılmaz’ kuralının bir 
istisnasını oluşturmaktaydı. Ancak yeni kanunda böyle bir hükme yer verilmemiştir. Bkz.: İçel ve 
Ünver, a.g.e.,s.75.
109 Sözüer, a.g.e., s.115.
110 Yukarıda ‘toplatma’yı anlatırken üzerinde durduğumuz Ek madde 1’in 1.fıkrası bu hükmün 
karşılığını oluşturmaktaydı. Ayrıca Ek 4.madde gereğince Ek 1.madde gereğince dağıtımın tedbir 
yoluyla mahkeme kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığının verdiği 
kararın mahkemece onaylanması suretiyle önlendiği ve bu sebeple yayım gerçekleşmediği hallerde 
kanunun asıl suçlar için öngördüğü cezaların 1/3’ü hükmolunacaktı.Bu durum ise yayım 
gerçekleşmese dahi faillerin cezalandırılacağını düzenlemiş olduğu için ‘hazırlık hareketleri 
cezalandırılmaz’ kuralının bir istisnasını oluşturmaktaydı. Bkz.: İçel ve Ünver,a.g.e.,s.75.
      Dağıtımın önlenmesi ve toplatma ile ilgili olarak belirilmesi gereken bir nokta da, Bakanlar 
Kuruluna yabancı memleketlerde çıkmış olan basılı eserlerin çeşitli sınırlama ölçütleri temelinde 
Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının yasaklanması ve acele hallerde İçişleri Bakanlığına 
dağıtılmasının yasaklanması yetkisi ile dağıtılmışsa toplatılması yetkisi veren 31.madde hükmü ile Ek 
3.madde hükmü, 03.08.2002’de Uyum Yasaları kapsamında çıkartılmış olan 4771 Sayılı Kanun ile 
yürürlükten kaldırılarak 5187 Sayılı Basın Kanunu çıkartılıncaya kadar olan dönem için basın 
özgürlüğü açısından önemli adımlardan birisi daha atılmıştır. 
     Danıştay 1. Dairesinin 2003/31 E., 2003/36 K., 20.3.2003 T. Sayılı kararda da Basın Kanununun 
yürürlükten kaldırılan 31. maddesi uyarınca yurtdışında basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulmasının 
veya dağıtılmasının yasaklanmasına dair Bakanlar Kurulunca alınmış olan kararların yasal 
dayanaklarının kalmaması nedeniyle yürütülmelerinin mümkün olmadığı vurgulanmıştır. 



34

basılmış eser yayımlanmış olmadığı için basın suçu olmayacağı gerekçesiyle 

eleştirilmektedir.111

Dağıtım faaliyeti ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir nokta da, 

02.04.2004 Tarihli Basın Kanunu Tasarısı üzerine TBMM’nde yapılan konuşmalarda 

da özellikle vurgulanmış olan dağıtım konusundaki tekelleşmedir. Dağıtım faaliyetini 

yapan dağıtım şirketlerinin tek elde toplanması ne yazık ki bazı gazeteleri yok olma 

noktasına getirebilecektir. Tekelleşme tehlikesi karşısında kanunda 23.maddede 

düzenlenen ‘süreli yayınların dağıtım yükümlüğüne uymama’ suçu getirilmiştir. 

Ancak bu yükümlülüğün beraberinde getirdiği bazı sakıncaları da olabilecektir. 

Örneğin, dağıtım yükümlülüğü ile her türlü süreli yayının dağıtım zorunluluğu

getirilmiş olduğundan parasız satılan gazete ya da dergilerin de dağıtılması 

sözkonusu olabilecek, bu durum da paralı olanlara rağbeti azaltabilecektir.  Bu 

yükümlükle ayrıca yabancı yayınların oranının artmasına da sebebiyet 

verilebilecektir.

   D. BASIN DÜZENİNİN SÜJELERİ

          1. Sorumlu Müdür ve Sorumlu Müdürün Bağlı Olduğu Yetkili

5187 Sayılı Basın Kanunu 7.maddesinde beyannamenin sorumlu müdür ve 

süreli yayın sahibi tarafından imzalanacağı belirtilmiş olduğu için süreli yayın sahibi 

ile beraber süreli yayın faaliyetine girişebilmek için gerekli olan beyannameyi 

verip112 beyannamedeki eksiklikleri giderecek, gerçeğe aykırı hususları düzeltecek,

beyanname içeriğinde meydana gelen her değişikliği113 yeni bir beyanname ile 

                                                
111 Uğur Alacakaptan, “Basın Kanunu Tasarısı II”,Güncel Hukuk Dergisi, İstanbul, 2004, sayı: 5-6,
s.43.
112 Sorumlu müdür ayrıca beyanname verip de yayım başladıktan sonra en geç bir ay içerisinde, ‘mal 
bildirimi’nde bulunacak ve bunu her yıl yenileyecektir. Bunun için bkz.: Süreli Yayın Nasıl 
Çıkarılır, Koşulları Nelerdir?, (Çevrimiçi), http://www.medya-turk.net/ mevzuat -
mevkute.html.,03.02.2005.
113 Yargıtay 7.C.D.’nin 2001/4692 E.,2001/9174 K.,18.5.2001 T.Sayılı kararı ile de  “…… … derginin 
sorumlu müdürü olan sanığın, derginin idarehane adresindeki değişikliğin 5680 sayılı Yasanın 10. 
maddesinde öngörülen süre içinde aynı Yasanın 9. maddesi gereğince mülki amirliğine bildirimde 
bulunmamaktan ibaret kabul edilen eylemi nedeniyle 5680 sayılı Basın Kanununun 23. maddesi 
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bildirilecek olan kişi sorumlu müdürdür.114 Ayrıca sorumlu müdür, süreli yayınlarda 

cezai sorumluluk kendisine yüklenecek olan kişilerden birisidir. “Basın düzenine 

karşı işlenilen suçlar”da da basın düzeni içerisinde yar alan diğer kişilerle beraber 

cezai sorumluluğunu paylaşmaktadır.

Gerek cezai sorumlulukta gerekse diğer hususlarda muhatabı belirlemek için 

5187 Sayılı Basın Kanununda her süreli yayının bir sorumlu müdürünün olması 

gerektiği hükme bağlanmış; bu kişiye çeşitli yükümlülükler yüklenerek sorumlu 

müdürlük müessesesi benimsenmiştir. Ancak yeni basın kanunu eskisinden farklı 

fakat hatalı olarak süreli bir yayının sorumlu müdürlüğünü üstlenmiş olan kişinin 

yazı işlerini fiilen idare etmediğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulmasını 

engellemek için sorumlu müdürün fiilen yazı işlerini yönetmesi koşulunu 

aramamıştır.115 Oysa ki kağıt üzerinde gösterilen kişiyi sorumlu tutmak 5237 Sayılı 

Türk Ceza Kanunu 20.maddesiyle açıkça ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesini 

benimsediğinden bu ilkeye aykırılık teşkil etmektedir.116

Sorumlu müdür olabilmenin belirli koşullara bağlı olmasının nedeni, yayınlar 

üzerinde sahip olduğu bağımsız karar verme yetkisi nedeniyle suç veya haksız fiil 

teşkil eden düşünsel malzemeyi ayıklayabilecek kapasiteye sahip olması 

gerekliliğidir.117 Bu sayede ‘basın’ araç olarak kullanılmak suretiyle bir suç 

işlendiğinde sorumluyu saptayabilmek için sayılan şartları taşıyan kişi aranacak 

böylece suç cezasız kalmayacak ve doğru kişi cezalandırılabilecektir. Sorumlu yazı 

işleri müdürünün süreli yayın faaliyeti ile ilgili olarak öncelikli yapması gereken, her 

nüshayı yayımdan önce kontrol ederek suç olabilecek yazı ve resimlerden 

arındırmaktır. Bu sebeple yukarıda da belirttiğimiz gibi bütün yayım süresince veto 

hakkı bulunması ve herkese karşı kullanılabilmesi gerekmektedir.

Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunmakla beraber açıkça başka bir 

sorumlu müdürün yönetimine bırakılmış olmayan bölümlerdeki yayınlardan veya sırf 

                                                                                                                                         
uyarınca cezalandırılması gerekirken……” denilerek değişiklikleri bildirme yükümlülüğünün sorumlu 
müdüre ait olduğu ortaya konulmuştur.
114 Ancak 5187 Sayılı Kanunun 8.maddesinin son fıkrası gereğince sorumlu müdürün görevinden 
ayrılması halinde yenisi tayin edilinceye kadar sorumluluk yayın sahibine veya temsilcisine aittir. Bu 
durumda sorumlu müdür bir şekilde görevden ayrıldığında bütün sorumluluk süreli yayın sahibine 
geçecek ve o tek başına fail durumunda bulunacaktır.
115 İçel ve Ünver, a.g.e., s.181.
116 A.e., s.178.
117 İçel, a.g.e., s.162.
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basın suçlarından sorumlu tutulabilecek olan kişi, ‘genel sorumlu müdür’dür. Bir 

süreli yayının belirli kısımları ayrı müdürler tarafından idare ediliyorsa sorumluluğun 

şahsiliği ilkesi gereğince her sorumlu müdür kendi idare ettiği kısımdan sorumludur. 

Ancak bir süreli yayında genel sorumlu müdür de bulunuyorsa süreli yayının 

tümüyle ilgili basın suçlarından bu genel sorumlu müdür sorumlu tutulur.118  

Süreli yayınlarda ayrıca yazılmış bir yazıyı düzeltip temel olarak kabul 

edilmiş ölçülere göre değerlendirerek yazan ve ‘redaktör’ olarak da adlandırılan ‘yazı 

işleri müdürü’ bulunmaktadır. Redaktör, bir basılmış eserin redaksiyon işlemlerini 

yapan, yani düşünsel malzemeyi toplayan, inceleyen, düzenleyen, bunlara biçim 

veren ve gerektiğinde değişiklik yaparak eseri yayıma hazır duruma getiren; 

yayımlanacak düşünsel malzemenin seçilmesi konusundaki karar yetkisine 

dayanarak bir süreli yayının sayfa düzenini sağlayan ve sağlanmasına yardımcı olan 

kişidir.119 Yazı işleri müdürü, basının gereksinimi olarak ortaya çıkmış bir kişi olup 

bir tür filtrasyon görevi yaparak yayına konan her eseri yayım öncesinde 

denetleyerek (kontrolü dikkat ve özenle yerine getirerek) yayımlanacak eserlerin suç 

oluşturmasını engelleyecektir. Bunu yapabilmesi için tüm yayım süresince veto 

hakkına sahip olması ve bu hakkını eser sahibi, süreli yayın üst yönetimi ve süreli 

yayın sahibine karşı kullanabilmesi gerekmektedir. Sorumlu müdürse kanunun 

yarattığı bir kavramdır. Tüm bu kişilerden muhatap olarak kabul edilecek olan ve 

basın hukukuna ilişkin işlemlerin konusunu oluşturan kişi, sorumlu yazı işleri 

müdürüdür.120 Bir de genellikle yüksek trajlı gazetelerde bulunup aynı zamanda 

sorumlu müdür de olabilen bir ‘genel yayın müdürü’ de bulunmaktadır.121 Genel 

yayın müdürü, yüksek trajlı gazetelerde bulunur ve gazete sahibinin talimatı ile 

oluşur. Bu kişi basın faaliyetinin özellikleri gereği doğmuştur. Genel yayına ilişkin 

redaksiyon faaliyetinin başında bulunur. Genel yayın müdürünün gazetenin 

tümünden veya bir kesiminden sorumlu müdür olması olanaklı ise de sorumlu 

müdürlük ile genel yayın müdürlüğü aynı kişide birleşmeyebilir. O zaman genel 

yayın müdürü yazı işleri müdürlerinden birini veya birkaçını sorumlu müdür olarak 

                                                
118 Erhan Günay, Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı ve Basında Sorumluluk, Ankara, Seçkin 
Yayınevi, 1999, ss.39-40. Bu konudaki Yargıtay kararı için bkz.: Y.7.C.D.16.04.1993-1622/2176.
119 İçel, a.g.e., ss.155,156.
120 A.e., ss.174-175.
121 Muharrem Özen, Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk, Ankara, 1998, s.271.
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görevlendirebilir. 122 Bütün bu kişiler aslında redaktördür. Ancak bir tek kişi sorumlu 

tutulmak istendiğinden sorumlu yazı işleri müdürü adı verilen kişi muhatap olarak 

kabul edilecektir.

Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü 

üstlenmek üzere müdür yardımcısı tayin edilecektir.123 Bu hükümle hem sorumlu 

müdürün hem de onun yerine tayin edilen kişinin bilinmesi sağlanarak sorumluluğun 

şahsiliği ilkesi gereğince asıl sorumlu cezalandırabilecektir.

‘Sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili’ ise, sorumlu müdür dışında yayımla 

ilgilenen diğer kişi veya kişilerdir. 5187 Sayılı Basın Kanunu sorumlu müdür 

olabilme yaşını yirmibirden onsekize indirmiş olduğu için sorumlu müdürün 

üzerinde yer alan kişiler belirlenmiştir. “Cezai sorumluluk” başlığını taşıyan 

11.maddenin 3.fıkrasına göre bu kişilere ‘yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, 

editör, basın danışmanı gibi’ adlar verilmektedir. Cümleden de anlaşılacağı üzere bu 

isimlendirme sınırlı değildir. Bu sebeple sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili 

‘yayın koordinatörü’ olarak da adlandırılabilecektir. Sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkililerin sorumlu müdürün üzerinde yer alan kişiler olduğu halde sorumlu müdür 

olmadıklarından bunların süreli yayının künyesinde ve beyannamede adlarının 

yazılması şart olmadığı gibi süreli yayın beyannamesinin de bu kişi tarafından 

imzalanmayacak olması önemli bir eksiklik olmuştur.

                                                
122 İçel ve Ünver, a.g.e., s.174.
123 5680 Sayılı Basın Kanunu’ndaki sorumlu müdürlükle TBMM üyeliğinin birbiriyle 
bağdaşmayacağına dair 6.madde düzenlemesi 5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu’nun 5.maddesinin son 
fıkrasıyla kaldırılmış, sorumlu müdürün TBMM üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü üstlenmek 
üzere müdür yardımcısı tayin edileceği hükmü getirilmiştir. Tabi ki sorumlu müdür için aranan 
özellikler bu yardımcı için de aranacaktır. 5680 Sayılı Eski kanuna göre, sorumlu müdürlükle TBMM 
üyeliğinin birbiriyle bağdaşmayacağı düzenlemesi, milletvekili olan kişinin meclisçe yasama 
dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar cezalandırılamayacağından dolayı getirilmiş bir madde olması 
açısından önemliydi. Ancak yeni kanunun düzenlemesi ile sorumlu müdürün TBMM üyesi olması 
halinde bir müdür yardımcısı tayin edilecek ve sorumluluk ona ait olacaktır. Bkz.: Basın Kanunu 
Özgürlükçü Bir Kimlik Kazanacak, (Çevrimiçi) http:// www. medyakronik. com/ 
arsiv/130202m.htm.,11,08,2005. Ayrıca 18.05.2004 tarihli ve 1/781 E.,53 K.numaralı Adalet 
Komisyonu Raporunda da maddedeki ekleme, çıkartma ve değişiklikler şu şekilde belirtilmektedir:
     Bir sorumlu müdürde bulunması gereken özelliklerin ispatı açısından sorumlu müdür olmak 
isteyenin önemli olan bazı belgeleri süreli yayın kuruluşuna vermesi gerekmektedir. Süreli yayın 
kurulurken beyannameye bu belgeler de eklenebilecektir. Bunlar: 3 adet bilgi çizelgesi (daktilo yazısı 
ile asıl olacak), 3 adet vesikalık fotoğraf (6 ayı geçmemiş olacak), 3 adet sabıka belgesi (Savcılıktan 
asıl olacak), 3 adet nüfus cüzdan örneği(asıl olacak muhtardan), 3 adet ikametgah belgesi (asıl olacak
muhtardan), 3 adet diploma fotokopisi (noterden tasdikli olacak) Bunun için bkz.: Basın Faaliyetleri 
Mevkute Kuruluşunda İstenilen Belgeler (Çevrimiçi) http: //www. halkapinar. gov. tr/ halk _
kilavuzu /basin.html.,02.02.2005.



38

5187 Sayılı Basın Kanununun bir sorumlu müdürde bulunması gereken 

niteliklerin belirtildiği 5.maddesi124, eski kanundan farklı olarak daha yalın bir 

düzenleme getirmiştir. Yirmibir yaşını bitirmiş olma şartı onsekiz yaşa 

düşürülmüştür.125 Sorumlu müdür olacak kişi, Türkiye’de yerleşim yeri sahibi ve 

devamlı oturan, yine eski kanunun en azından lise öğrenimi görülmesini şart koşan 

düzenlemesinden farklı olarak en az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan 

mezun olan, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan, yüz kızartıcı 

                                                
124 5.maddenin metni şöyledir,
   “Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin 
sorumlu olduğu bölüm belirtilir.
    Sorumlu müdür olabilmek için;
      a)18 yaşını bitirmiş olmak,
      b)Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak,
      c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak,
     d)Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
     e)Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak,
     f)T.C.vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak gerekir.
Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü üstlenmek 
üzere müdür yardımcısı tayin edilir. Sorumlu müdür için bu kanunda yer alan hükümler, sorumluluğu 
üstlenen yardımcı için de geçerlidir.”
       Aynı maddenin 5680 Sayılı Basın Kanunu’ndaki karşılığı olarak, sorumlu müdürde bulunması 
gereken koşullar  “Mevkute Yayımı” başlıklı İkinci Bölümde yer alan 5.maddede (Değişik: 
29/11/1960 - 143/1 md.) düzenlenmişti. İlgili maddeye göre,                 
     “Her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden sorumlu müdürü bulunur. Yayının muhtelif 
kısımlarını idare için ayrı sorumlu müdürler bulundurulabilir. Bu takdirde her sorumlu müdür kendi 
idare ettiği kısımdan sorumlu olur.  
      Sorumlu müdür aşağıdaki şartları haiz olmalıdır:                            
      1-Türk vatandaşı ve lise tahsili görmüş olmak veya bu derecede tahsili bulunduğu resmen tevsik      
          edilmiş olmak,                                          
      2-21 yaşını bitirmiş bulunmak,                                            
      3-Türkiye'de ikametgah sahibi olmak ve devamlı oturmak,                   
      4-Devlet memuru, asker veya ordu mensubu bulunmamak, (Mesleki ve  ilmi mevkuteler için bu 
şart aranmaz).                                             
      5-Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,                       
      6-(Değişik: 10/11/1983 - 2950/1 md.) Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla 
hapis cezalarından biriyle veya yayın tehdidiyle para ve menfaat temini ,hırsızlık, sahtecilik, 
dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, 
resmi mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca yayın, fuhşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya bu Kanunun 
ek birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm 
giymemiş olmak,        
      7-Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklılık, genel emniyet gözetimi altında bulundurulmak 
veya sürgün cezasına hükümlülük hallerinden bu ceza veya  tedbirler infaz edilmiş olmak”
       Ayrıca 6.maddeye göre de,
      “Mesul müdürlük ile teşrii meclis azalığı aynı şahıs üzerinde birleşemez.”
125 Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, sorumlu müdür olabilme yaşı, reşit ve ceza ehliyeti 
tam olan bir kişinin sorumlu müdür olmasına engel bir durum bulunmadığı ve miras yoluyla mülk 
edinme olasılığı sebebiyle, Avrupa Birliği normları da gözetilerek 21’den 18’e düşürülmüştür.
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suçlardan mahkum olmamış bir kişi olacaktır.126 Eğer bu kişi T.C. vatandaşı değilse 

karşılıklılık koşulunun aranacağı da maddede belirtilmiştir. Ancak 02.04.2004 tarihli 

‘Basın Kanunu Tasarısı’nda ‘yüzkızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve T.C. 

vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak’ şartları yer almamaktaydı. 127

5680 Sayılı Basın Kanununun Ek 5.maddesi gereğince birden fazla sorumlu 

müdür bulunması halinde de bütün sorumlu müdürler için geçerli olan ‘Türkiye’de 

yabancı dille yayımlanan mevkutelerin sorumlu müdürlerinin o dili bilmesi gerekir’

şartı, sorumlu müdürlüğün gerekli kıldığı kontrol görevinin hakkıyla yerine 

getirilmesi için zorunlu olmakla beraber 5187 Sayılı Basın Kanununda aranmamıştır.

Ayrıca 5680 Sayılı Kanunun Geçici 1.maddesinde de128, 5680 Sayılı Basın Kanunu 

yürürlüğe girmeden önce yayımlanan süreli yayınların sahip veya sorumlu 

müdürlerinin kanunda belirlenmiş olan koşulları taşımasalar bile bu sıfatlarını 

koruyacakları ancak kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 gün içerisinde 

yeniden beyanname verecekleri ve ‘Türkiye’de ikametgah sahibi olma ve devamlı 

oturma’ şartını yerine getirecekleri hükme bağlanmıştı. Ancak 5187 Sayılı Basın 

Kanununun geçici maddeleri arasında sahip ve sorumlu müdürler için bu şekilde bir 

uyum maddesi bulunmadığından 5680 Sayılı Basın Kanunu döneminde yayımlanan 

süreli yayınların sahip veya sorumlu müdürlerinin yeni kanunda belirlenmiş olan 

koşulları mutlaka taşımak zorunda olduklarını söyleyebiliriz. 

                                                
126 Suçları tek tek saymak yerine yüzkızartıcı suçlardan mahkum olmamak gibi genel bir şart 
getirilmiş, sorumlu yazı işleri müdürlüğüne engel suçların kapsamının belirlenmesinde yaşanan 
tereddütler ve kasıtlı suçlar arasında bir ayrım yapmanın mümkün olamaması ve batılı ülkelerle bir 
uyum sağlanması gereği nedeniyle, ‘belli suçlardan’ ve ‘bu suçlara tahrik ve teşvikten’ hüküm 
giymemiş olmak şartı aranmamıştır. Ayrıca ‘mesleki ve ilmi süreli yayınlar dışında devlet memuru, 
asker veya ordu mensubu olmamak’ şartı ile ‘geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklılık, genel 
emniyet gözetimi altında bulundurulmak veya sürgün cezasına hükümlülük hallerinden bu ceza veya 
tedbirler infaz edilmiş olmak’ şartı yeni kanunda bulunmamaktadır.
127 02.04.2004 Tarihli ‘Basın Kanunu Tasarısı’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin başına 
‘T.C. vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aranmak kaydıyla’ ibaresi eklenmiş, ‘ikametgâh’ 
ibaresi ‘yerleşim yeri’ olarak değiştirilmiş, eklenen (e) bendi ile sorumlu müdür olabilmek için ‘yüz 
kızartıcı suçlardan mahkum olmamak’ şartı da madde kapsamına ilave edilmiş, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine bir ayrıcalık tanınması uygun görülmeyerek son fıkra metinden çıkarılmıştır.” Bkz.:
Basın Yasası, Komisyon Raporları,  Nisan-Mayıs 2004, (Çevrimiçi) http:// www. belgenet. com/ 
yasa/k5187-3.html, 05.03.2006.  
128 5680 Sayılı Basın Kanununun Geçici 1.maddesinde,
   “Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte neşredilmekte olan bir mevkutenin sahip veya mesul müdürü 5 
ve 6.maddelerde yazılı şartları haiz olmasalar da bu sıfatlarını muhafaza edebilirler. Ancak bu taktirde 
5 gün içinde yeniden beyanname vermek ve 5.maddenin 3 numaralı bendinde yazılı şartı yerine 
getirmek mecburiyetindedirler.” hükmü yer almaktaydı.
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Son olarak eklemek gerekir ki, sorumlu müdür yeni kanun ile getirilmiş olan 

haber kaynağı ile ilgili olan 12.madde gereğince bilgi ve belge dahil her türlü haber 

kaynağını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamayacaktır. Bu madde 

basın özgürlüğü açısından önemli bir maddedir; çünkü böyle bir güvence olmazsa 

halkın bilgi edinme hakkı içi boş bir kavram haline gelir. 5680 Sayılı Basın 

Kanununun 15.maddesine Uyum Yasaları çerçevesinde eklenmiş olan haber 

kaynağının açıklanmaya zorlanamaması ile ilgili olan son fıkra yeni basın kanununda 

ayrı bir madde haline getirilerek düzenlenmiştir. 

                           

2. Süreli Yayın Sahibi

Sorumlu müdürü anlatırken de belirttiğimiz üzere 5187 Sayılı Basın Kanunu 

7.maddesinde beyannamenin sorumlu müdür ve süreli yayın sahibi tarafından 

imzalanacağı belirtilmiş olduğundan beyannameyi verme129, beyannamedeki 

                                                
129 Süreli yayın sahibi de tıpkı sorumlu müdür gibi beyanname verip de yayım başladıktan sonra en 
geç bir ay içerisinde, ‘mal bildirimi’nde bulunacak ve bunu her yıl yenileyecektir. Bunun için bkz.:
Süreli Yayın Nasıl Çıkarılır, Koşulları Nelerdir?, (Çevrimiçi), http://www.medya-turk.net/ 
mevzuat -mevkute.html.,03.02.2005.
       Ayrıca 5187 Sayılı Basın Kanununun “Süreli Yayın Sahibinin Hakkını Kaybetmesi” başlıklı 
9.maddesine göre süreli yayın sahibi beyanname verdiği tarihten itibaren 1 sene içinde süreli yayını 
yayımlamak zorundadır. Süreli yayın yayımlanmaz veya yayımlandıktan sonra yayıma 3 yıl müddetle 
ara verilirse beyanname hükümsüz kalacaktır. Sık ara vermelerde süre son ara vermeden itibaren 
başlayacaktır.Yani başka bir kişi aynı adı taşıyan süreli yayın çıkaramayacaktır. Çıkarırsa hak sahibi 
bu adın kullanılmasını engelleyebilir, haksız kullanılan hak tescil edilmişse kanuna uygun biçimde 
değiştirilmesini veya silinmesini ve zarar görmüşse kusur halinde bunun da tazminini isteyebilir. 
Ticaret Kanunu 54.madde gereğince mahkemenin vereceği karar gazete ile yayımlanabilir. Bkz.: İçel 
ve Ünver, a.g.e., s. 168.   
        Maddenin devamı olan 2.fıkrası ile de 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümleri saklı tutulmuştur. Ancak yine de 5680 Sayılı Yeni Basın Kanununa 
göre süreli yayın yayımlayanların 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği süreli yayın 
yayımlamalarına engel olunamayacaktır.
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklıdır. Ancak,
bu kanunun yürürlük tarihinde 5680 Sayılı Basın Kanunu gereği mevkute neşredenler, 556 Sayılı 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği mevkute 
neşretmekten alıkonulamazlar.”
      5680 Sayılı Eski Basın Kanunu’nun 14.maddesi bu suçun karşılığı olarak düzenlenmişti. 
“Mevkute Sahibinin Hakları” başlıklı 3.Bölümde yer alan 14.maddeye göre,
     “Beyannamenin verildiği tarihten 1 sene içinde mevkute neşrolunmaz veyahut neşrolunmaya 
başladıktan sonra neşrine 5 yıl müddetle ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağladığı haklar 
düşer.”
      İlk cümle ile süreli yayının ismi marka olarak tescil edilmişse buna üstünlük tanınmakta, ikinci 
cümlede ise marka hakkının hiçe sayıldığı göz ardı edilerek süreli yayının beyannamesindeki isim, 
markanın getirdiği üstün hakka rağmen korunmaktadır. Ancak ‘Basın Kanunu Tasarısı’nda 5680 
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eksiklikleri giderme, gerçeğe aykırı hususları düzeltme, beyanname içeriğinde 

meydana gelen her değişikliği yeni bir beyanname ile bildirme yükümlülüğü sorumlu 

müdürle beraber kendisine yüklenmiş olan kişi süreli yayın sahibidir. 5680 Sayılı 

Basın Kanununun süreli yayın sahibinin hakkını başkasına devretmesi veya ölmesi 

durumunda yeni sahibini 1 ay içerisinde yeniden beyanname vermeye mecbur tutan 

11.maddesi gereğince yeniden beyanname vermesi gereken kişi ise yeni sahip 

olacaktı. Ancak bu maddenin karşılığını oluşturan bir maddeye 5187 Sayılı 

Kanununda yer verilmemiştir. 

5187 Sayılı Basın Kanununda tıpkı 5680 Sayılı Basın Kanununda olduğu gibi 

‘süreli yayın sahibi’ kavramı tanımlanmamıştır. Oysa ki, Basın Kartı 

Yönetmeliği’nin 3.maddesinde ‘yayın sahibi’ tanımlanmıştır. Buna göre, basın 

kanunu gereğince verilen beyannamede belirtilen gerçek kişi, süreli yayın sahibidir. 

Süreli yayın sahibi, kanunun öngördüğü koşullara uygun bulunan sorumlu müdürü 

bulunduracak veya bu görevi üstlenecek olan kişidir. Süreli yayın sahibi, süreli 

yayının yayımı için gereken sermayeyi koyan gerçek kişiler, özel hukuk 

tüzelkişileri130 ile kamu kurum ve kuruluşlarıdır131

                                                                                                                                         
Sayılı Basın Kanunu gereği süreli yayın yayımlayanların bu kanun hükmünde kararname gereği süreli 
yayını yayımlamaktan men edilemeyeceklerine dair hüküm yer almamaktaydı
       “556 Sayılı KHK’ya göre, tescilli marka sahibi markasının aynının veya benzerinin bir başkasına 
ait ticaret unvanında ya da reklamlarda kullanılmasına engel olabilecektir. Tecavüz oluşturan fiillerin 
tesbiti davası, fillerin durdurulması için men davası, tecavüzden önceki durumun sağlanması için ref 
davası açabileceği gibi üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bunun üretimini 
sağlayan vasıtalara el konulmasını, el konulan ürünler üzerinde kendine mülkiyet hakkı tanınmasını,
tecavüzün devamının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını (ihtiyati tedbir), el konulan ürün ve 
araçların üzerindeki markaların silinmesi veya imhasını sağlayabilecektir. Ayrıca karşı taraf kusurlu 
ise zararların giderimi için maddi-manevi tazminat davası açılabilir. Cezai bakımdan ise, kovuşturma 
şikayete bağlıdır. Bkz.: Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş 6.Baskı, Banka ve 
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2001, ss.280-286.
      5187 Sayılı Kanunla bu KHK hükümleri saklı tutulduğundan süreli yayın sahibi süreler geçtikten 
sonra yayım yaptığında ayrıca bu saydığımız tedbirlere de maruz kalabilecektir. Ancak 5680 Sayılı 
Eski Basın Kanunu gereği süreli yayını yayımlayanlar ise kazanılmış hakları gereği olsa gerek bu 
KHK hükümleri gereği süreli yayın yayımlamaktan alıkonamayacaklardır. Ancak süreler geçtikten 
sonra yayım yapıldığında ad üzerindeki hak düşse de süreli yayının yayımlandığı süreçte yayımlanan 
eserle ilgili mali ve manevi haklar FSEK’e göre korunmaya devam edecektir. Bkz.: Erman ve Özek, 
a.g.e., s.108.
    İlk cümle ile süreli yayının ismi marka olarak tescil edilmişse buna üstünlük tanınmakta, ikinci 
cümlede ise marka hakkının hiçe sayıldığı göz ardı edilerek süreli yayının beyannamesindeki isim, 
markanın getirdiği üstün hakka rağmen korunmaktadır. 
130 Sahibin tüzel kişi olması durumunda, cezai sorumluluğunun kime ait olacağı konusunda herhangi 
bir madde bulunmamaktadır. Yeni TCK’nın 20.maddesi gereği, ceza sorumluluğu şahsidir ve tüzel 
kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamayacaktır. Oysa ki 5680 Sayılı Basın Kanunu’nun 
7.maddesinin 4.fıkrasında, süreli yayını yayımlayan dernek ise başkanının; şirket veya bir teşebbüs ise 
en fazla hisseye sahip olanın; bunların tereddüdü halinde birisinin; sermayenin tamamı bir şahsa ait ise
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Süreli yayın sahibi devlet memuru olamaz; ancak sahip bir tüzel kişi ise 

burada devlet memuru olan bir kişi- kurucu olmadıkça- hissedar olarak yer 

alabilecektir.132 “Süreli yayın sahibi” başlıklı 6.maddeye göre de, gerçek ve tüzel 

kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları süreli yayın sahibi olabilirler. Aynı maddenin 

2.fıkrası gereğince de onsekiz yaşından küçüklerin; süreli yayın sahibi olabilmek için 

aranacak şartlardan bazılarının sonradan kaybedilmesi gibi durumlarda kısıtlı bir 

kişinin ve tüzel kişilerin süreli yayın sahibi olabilecekleri belirtilmiştir.

Tüzel kişiler için ayrıca yeni kanunla genel bir kavram da getirilmiştir: Tüzel 

kişi temsilcisi. Bu kişi, kanunun 2.maddesinin verdiği tanımıyla, “yayın sahibi ve 

yayımcının tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından,

yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca 

belirlenen gerçek kişi”dir. Şunu da eklemek gerekir ki, 5187 Sayılı Basın Kanununda 

eski kanundan farklı olarak süreli yayın sahibinin aynı zamanda sorumlu müdür olup 

olamayacağı konusunda bir açıklık olmamakla beraber aksini gösteren bir hüküm de 

yoktur. 133 Yeni düzenlemeyle tüzel kişilerin şirket sahibi oldukları büyük medya 

kuruluşlarında en büyük hissedarların sahip gösterilme zorunlulukları ortadan 

kaldırılmış, yönetim kurulları tarafından belirlenen sıradan bir yöneticinin ‘tüzel kişi 

temsilcisi’ sıfatı ile görülen davalarda sanık ya da davalı olması sağlanmıştır. Kanuni 

temsilci ise; veli, vasi gibi kaynağını yasadan alan temsilcilik çeşididir. Bu kişi, 

süreli yayın sahibinin onsekiz yaşından küçük veya kısıtlı olması halinde onun adına 

davranan kanuni temsilci aracılığıyla hak kazanır ve borç altına girer. 

Bilindiği üzere basının birey ve toplum üzerindeki etkisi çok büyüktür. 

Özellikle günümüzde geniş harcama ve yatırımlar gerektiren basın sektöründe bu 

kadar önemli ve etkili bir gücü elinde bulunduran süreli yayın sahibinin doğal olarak 

                                                                                                                                         
bu kimsenin veya sahip küçük ise kanuni mümessilinin bu kanun hükümlerince verilecek 
beyannamede sahip olarak gösterileceği ve bu sahiplerin de bu kanundaki yazılı hükümlere tabi 
olacakları hükme bağlanmıştı.
131 5680 Sayılı Basın Kanununda tüzel kişiler için beyannamede kimlerin sahip olarak gösterileceği 
tek tek belirtilmekle beraber kamu kurum ve kuruluşlarının sahipliğinden özel olarak 
bahsedilmemekteydi. 
      5680 Sayılı Basın Kanununun 7.maddesinin 4.fıkrasında, süreli yayını yayımlayan dernek ise 
başkanının; şirket veya bir teşebbüs ise en fazla hisseye sahip olanın; bunların tereddüdü halinde
birisinin; sermayenin tamamı bir şahsa ait ise bu kimsenin veya sahip küçük ise kanuni mümessilinin 
bu kanun hükümlerince verilecek beyannamede sahip olarak gösterileceği ve bu sahiplerin de bu 
kanundaki yazılı hükümlere tabi olacakları hükme bağlanmıştı.
132 Erman ve Özek, a.g.e., s.67.
133 İçel ve Ünver, a.g.e., s.162.
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bazı vasıfları haiz olması gerekmektedir.134 Öncelikle belirtmek gerekir ki, süreli 

yayın sahibinin süreli yayının yayımlanması için gerekli sermayeyi koyan kişi olması 

nedeniyle Ticaret Kanunundaki tam ehliyetli olmak gibi ticari ehliyet ile ilgili 

koşullara sahip olması gerekmektedir.

Süreli yayın sahibi de tıpkı sorumlu müdür ve bağlı olduğu yetkili gibi 

kanunun 5.maddesindeki şartları taşımalıdır. Bu şartları sorumlu müdürün taşıması 

gereken şartlarla aynı olduğundan tekrar saymıyoruz; ancak belirtmek gerekir ki, 

süreli yayın sahibinin onsekiz yaşından küçük veya kısıtlı olması halinde kanuni 

temsilcisi, tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi temsilcisi hakkında da 5.maddenin 

ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranacaktır.135

Diğer koşulları da taşımak şartıyla karşılıklılık koşuluna bağlı olsa da 

Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin izinsiz olarak süreli yayın çıkarmasının 

mümkün olduğu belirtildiği için T.C vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Ancak bu 

kişinin yabancı da olsa Türkçe okur-yazar olması gerekmektedir. Öyleyse 

                                                
134 5187 Sayılı Basın Kanununun 6.maddesinde süreli yayın sahibinin açıkça ‘5.maddedeki şartları’ 
taşımasının gerekli olduğu belirtilmemekle beraber yaptırımı düzenleyen 8.maddede ‘yayın sahibi 
veya temsilcisinin 5.ve 6.maddelerde yazılı şartlara sahip olmaması’ halindeki yaptırımdan 
bahsedildiğinden ve 6.maddede süreli yayın sahibinin temsilcisi hakkında da 5.maddedeki şartların 
aranmasının gerekli olduğu belirtildiğinden süreli yayın sahibi ve temsilcisi de tıpkı sorumlu müdür 
gibi, 5.maddede sayılan tüm şartları kendisinde taşımak zorundadır. Oysa ki 5680 Sayılı Eski Basın 
Kanunu’nun uzun ve detaylı düzenlemesini içeren maddesinin 1.fıkrası ile 5.maddenin 1.bendindeki 
lise tahsili şartı hariç olmak üzere aynı bentte ve diğer bentlerinde yazılı vasıf ve şartlara sahip ve 
okur-yazar olmasının gerektiği hükmü getirilmişti. Buna göre, süreli yayın sahibi sermayeyi koyan 
kişi olduğundan öğrenim şartı aranmayacak ama okuma yazma bilmesi gerekecekti. Ancak süreli 
yayın sahibi sorumlu müdürlüğü de üstlendiği taktirde 5.maddede yazılı bütün vasıf ve şartları haiz 
olması gerekecekti.      
1355680 Sayılı Basın Kanununun 7.Maddesi de süreli yayın sahibine ilişkindi. Bu maddeye göre,
     “Mevkute sahibinin, bu kanunun 5.maddesinin 1.bendindeki lise tahsili şartı müstesna olmak üzere 
aynı bentte ve diğer bentlerinde yazılı vasıf ve şartları haiz ve okur-yazar olması icabeder.
      Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhte eylediği taktirde 5.maddede yazılı bütün vasıf ve şartları 
haiz olması gerekir.
      Mevkute sahibi mesul müdürlüğü deruhte etmez veya mesul müdürlük için kanunen aranan vasıf 
ve şartları haiz bulunmazsa bu taktirde mevkuteye bir mesul müdür tayin etmek mecburiyetindedir.
      Mevkuteyi neşreden cemiyet ise reisi; şirket veya bir teşebbüs ise en fazla hisseye malik olan;
bunların tereddüdü halinde biri; sermayenin tamamı bir şahsa ait ise bu kimse veya sahip küçük ise 
kanuni mümessili bu kanun hükümlerince verilecek beyannamede sahip olarak gösterilir ve bu 
sahipler de bu kanunda yazılı hükümlere tabidirler.
      Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin mevkute çıkarması mahallin en büyük mülki amirinin 
mütalaası üzerine İçişleri Bakanlığının müsaadesine bağlıdır.İçişleri Bakanlığı karar vermeden 
önce,Dışişleri Bakanlığının görüşünü de alır.
      Türkiye’de faaliyet gösteren ve yukarıdaki fıkra kapsamına girmeyen yabancı devletlerin 
diplomasi temsilcilikleri ve konsoloslukları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası teşkilatın 
mevkute ve mevkute tanımına girmeyen basılı diğer eserleri yayınlamalarına, meri mevzuat,
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar esasları uyarınca Dışişleri 
Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığınca izin verilir.”
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Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin süreli yayın çıkartmaları ile yine Türkiye’de 

faaliyet gösteren  yabancı devletlerin diplomasi ve konsoloslukları ile bunlara bağlı 

kuruluşlar ve uluslar arası teşkilatın süreli ve süreli olmayan yayınları yayınlamaları 

için gerekli olan İçişleri Bakanlığının izninin gerekliliği de ortadan kaldırılarak süreli 

yayın çıkartma kolaylaştırılmıştır. Ancak bu düzenleme yabancı ülkelerdeki medya 

tekellerinin Türkiye'de bir yayın kuruluşunun sahibi ya da sorumlu müdürü 

olabilmesi yüzünden olumsuz olarak değerlendirilebilecektir.136 Yeni basın kanunu, 

tasarı halindeyken de bu yeni kanunun basında tekelleşme sorununa kalıcı bir çözüm 

getiremediği yönünde Avrupa Birliği Komisyonu’nda eleştiri getirilmiştir.137

Ayrıca belirtmek gerekir ki, 5680 Sayılı Basın Kanununa göre, 7.maddenin 

5.maddeye atfıyla süreli yayın sahibi (ve de sorumlu müdür) olabilmek için yirmibir

yaşını bitirmiş olma koşulu vardı. Bu durumda süreli yayın sahibi, bir şirket veya 

teşebbüs ise en fazla hisseye sahip olan kişi, eğer o küçükse kanuni mümessili süreli 

yayın sahibi olarak gösterileceğinden ve bu kişinin 18 yaşında en fazla hisseye sahip 

olması durumunda onsekiz yaşından büyük bir kişiye kanuni mümessil de tayin 

edilemeyeceğinden, onsekiz-yirmibir yaş arasındaki keza evlenme ile reşit olan 

kişilerin durumu sorun yaratıyorken 5187 Sayılı Yeni Basın Kanununa göre yirmibir 

yaş koşulu onsekiz yaşa düşürülmüş olduğundan sorun çözümlenmiştir. Ayrıca miras 

yoluyla mülk edinme olasılığı sebebiyle küçüklerin de sahiplik imkanı sözkonusu 

olduğundan ‘onsekiz yaşından küçük’ olma durumu gözardı edilmemiştir. Ayrıca 

‘belli suçlardan mahkum olmamak’ şartı kaldırılmıştır.

Yine sorumlu müdür için geçerli olan ve özgürlüğü açısından önem taşıyan 

bir düzenleme olan haber kaynağını açıklamama ve bu konuda tanıklığa 

zorlanamama süreli yayın sahibine tanınmış önemli bir haktır.

        3. Eser Sahibi

5187 Sayılı Basın Kanununun 2.maddesinin (ı) bendinde yapılan tanıma göre, 

                                                
136 Tasarı Çok Fazla Yoruma Açık, (Çevrimiçi) http://www.sabah.com.tr/2004/04/12/gnd105.html, 
01.02.2006.
137 Basın Yasası Komisyon Raporları, Nisan- Mayıs 2004, (Çevrimiçi) http:// www. belgenet. com 
/yasa /k5187-3.html, 05.03.2006.



45

süreli veya süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazan, çeviren, 

resmi ya da karikatürü yapan kişidir. ‘Yazıyı yazan’, yazıyı fikren oluşturan; ‘haberi 

yazan’ ise gelen haber, havadis, belge, beyan v.s’yi kaleme alarak yayıma hazırlayan 

kişidir. Bu kişilere ‘gazeteci’ de denilebilir. Nitekim Türkiye Gazetecileri Hak ve 

Sorumluluk Bildirgesi’nde yapılan tanıma göre, düzenli bir şekilde, günlük yahut 

süreli bir yazılı, görüntülü, sesli, elektronik veya dijital basın ve yayın organında, 

kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir 

belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme 

ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olan kişi gazetecidir.

Gazetenin kendileri için ayrılmış olan magazin, ekonomi, spor gibi köşelerinde kendi 

tarzlarına ve bakış açılarına, tutumlarına uygun olarak güncel haber içerikli yorumlar 

yazan gazeteciler ise ‘köşe yazarı’ olarak adlandırılırlar.

Gazeteci, haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan 

edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan kişidir. Gazetecinin bu görevini 

yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması 

gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur. Herhangi bir 

menfaat grubuna bağlanmadan, açık fikirli, dürüst, önyargılardan uzak ve kişilik 

haklarına saygılı olmak, gazeteciliğin olmazsa olmaz koşullarındandır.138

Gazetecilerin hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak sahip oldukları hakları

düzenleyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ile uymaları 

gereken kuralları içeren ‘Basın Konseyi Meslek İlkeleri’ bulunmaktadır. Gazetecinin 

hakları, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise dürüst 

ve doğru iletişimin temelidir.139 Ayrıca tıpkı sorumlu müdür ve süreli yayın 

                                                
138 Gazeteci, Vikipedi, özgür ansiklopedi, (Çevrimiçi) http:// tr.wikipedia.  org/ wiki/  Gazeteci, 
30.11.2006.
139 Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma hakkına sahiptir. İnanmadığı bir görüşü 
savunmaya veya meslek ilkelerine aykırı bir iş yapmaya zorlanamaz, basın - yayın işletmesinin 
işleyişini belirleyen, etkileyen önemli kararlardan haberdar edilmeli ve gereğinde kararların 
alınmasına katılmalıdır. Örgütlenme hakkına, görevinin maddi ve manevi güvencesini sağlayan kişisel 
sözleşme yapma hakkına sahiptir. Bkz.: TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK 
BİLDİRGESİ’nin ‘Gazetecinin Hakları’ başlıklı (D). Bölümünde bu haklar ayrıntılı bir şekilde yer 
almaktadır. 
       Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinde gazetecinin yükümlülükleri arasında;
gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak, bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel 
değerlerini saldırı konusu yapmamak, her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın 
yapmamak, kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayımlamamak, kaynak açık olmadığında, 
yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak, metinlerle belgeleri 
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sahibinde olduğu gibi haber kaynağını açıklamaya ve tanıklık yapmaya 

zorlanamayacaktır.

5187 Sayılı Basın Kanununda eski kanundakinin aksine140 süreli yayınlarda 

çalıştırılacak muhabirlerin taşıması gereken koşulların belirtildiği141;  özel hükümlere 

                                                                                                                                         
değiştirmemek, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler 
kullanmamak, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme hakkıyla 
doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal 
etmemek, cevap hakkına saygılı olmak, kaynak açıklamamak, her ne amaçla olursa olsun tehdit ve 
şantaj gibi yollara başvurmamak, mesleğini ayrıcalıklar kazanmak amacıyla kullanmamak, bir 
bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde 
olmamak v.s. bulunmaktadır.Bkz.: TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK 
BİLDİRGESİ’nin ‘Gazetecinin Temel Görevleri ve İlkeleri’ başlıklı (E). bölümünde de bu 
yükümlülükler ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.
     Basın Konseyi Meslek İlkelerinde ise bunlardan farklı olarak, hiç kimseyi ırk, cinsiyet v.s 
nedeniyle aşağılamamak, suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi suçlu ilan 
etmemek (Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 2004/7590 E.,2004/10928 K.Sayılı ve 4.10.2004 tarihinde 
vermiş olduğu bir kararı ile, davaya konu edilen yayında DGM Cumhuriyet Savcısı tarafından sanık 
olarak dinlenen bir kişinin kayıtlara geçmiş ifadeleri yazıldığından ve ayrıca basın meslek ilkelerine 
uygun eleştirilerde bulunulmuş olmasından bahisle manevi tazminat talebinin reddine karar vermiştir.) 
ilan ve reklâm niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek 
v.s yer almaktadır. Ayrıntıları için bkz.:Basın Konseyi Meslek İlkeleri.
      Bir de bazı konulara ilişkin ‘Doğru Davranış Kuralları’na uyulmalıdır. Bu konular arasında; haber-
yorum, fotoğraf-görüntü, haber-ilan(reklam), yargı, çocuk, cinsel saldırılar, kimlik veya özel durum, 
sağlık, hediye, müessese çıkarı, özeleştiri, taraf olma, özel hayat, bilgi-belge, haber için para, sarsıcı 
durumlar, suçlu yakınları, intihar olayları, ekonomik, mali bilgi, ambargo, rekabet, kaynak gösterme, 
gazeteci olmayanlar, özdeşleşmedir. Ayrıntıları için bkz.: TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE 
SORUMLULUK BİLDİRGESİ’nin GAZETECİNİN DOĞRU DAVRANIŞ KURALLARI başlıklı 
bölümü.
140 Oysa ki 5680 Sayılı Basın Kanununda süreli yayınlarda çalıştırılacak muhabirlerin Kanunun 
5.maddesinin 1.,2. ve 3. bentleri hükümleri müstesna, diğer bentlerinde yazılı nitelik ve şartları 
taşımaları gerekmekteydi.
      İntibakı düzenleyen Geçici 3.maddenin 2.fıkrasıyla ise,kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
yayımlamakta olan herhangi bir süreli yayında çalışan ve basında aralıksız 3 sene muhbir ve 
muhabirlik yapmış olanlar kanunun 5.ve 13.maddelerinde yazılı yeni şartları haiz olmasalar da bu 
sıfatlarını muhafaza edecekleri hükme bağlanmıştı. Öyleyse ilgili hüküm nedeniyle kanunun 
yürürlüğünden önce yayımlanan süreli yayınlarda çalışan ve aralıksız 3 senedir muhbir ve muhabirlik 
yapmış olanlar için istisna sözkonusuydu.
141 5680 Sayılı Basın Kanununda yer alan 13.maddeye göre,
    “Mevkutelerde çalıştırılacak muhabirlerin bu kanunun 5.maddesinin 1,2 ve 3.bentleri hükümleri 

müstesna, diğer bentlerinde yazılı nitelik ve şartları haiz olmaları icabeder.”  
      Öyleyse gazeteciler şu şartları taşımalıydılar,
   4-Devlet memuru, asker veya ordu mensubu bulunmamak, (Mesleki ve  ilmi mevkuteler için bu 
şart aranmaz).                                             
       5-Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,                       
       6-(Değişik: 10/11/1983 - 2950/1 md.) Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan 
fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın tehdidiyle para ve menfaat temini ,hırsızlık, sahtecilik, 
dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, 
resmi mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca yayın, fuhşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya bu Kanunun 
ek birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm 
giymemiş olmak,        
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yer verilmemiştir. Yani yeni kanunda basın çalışanlarıyla ilgili bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 5680 Sayılı Basın Kanunu yürürlükteyken süreli yayın sahibi,

adalet kaygısı ile doğru ve tarafsız haber yapan, basın özgürlüğünü kendi çıkarları 

için kullanmayan bir muhabir çalıştırmakla yükümlüydü. Böyle bir kişinin de 

geçmişinin temiz olması, belli suçları işlememiş olması gerekmekteydi. Ancak ‘Türk 

vatandaşı ve lise tahsili görmüş olmak’, ‘yirmibir yaşını bitirmiş bulunmak’ ve 

‘Türkiye'de ikametgah sahibi olmak ve devamlı oturmak’ şartları aranmayacaktı.

25.maddeye göre de bu şartları taşımayan muhabir çalıştırmanın cezası, 15 milyar 

liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıydı ancak sözkonusu ceza önödemeye 

bağlıydı. Hernekadar bu kişilerin durumu 5953 Sayılı ve 13.06.1952 Tarihli “Basın 

Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 

Kanunla düzenlenmiş olsa da basın kanununda herhangi bir düzenlemeye yer 

verilmemiş olması eksiklik oluşturmuştur.            

          4. Yayımcı ve Basımcı

Yayımcı; bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kişi 

veya kuruluştur. Görsel ve görsel işitse medya açısından ise, herhangi bir eserin 

radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye ve seyirciye ulaştırılmasını sağlayan 

kişidir. Öyleyse yayımcıyı şöyle tanımlayabiliriz: Yayımcı; süreli veya süresiz 

yayınların içeriğini teşkil eden yazı, makale, karikatür, resim gibi eserleri eser 

sahiplerinden bir şekilde temin ederek matbaada basımı ve dağıtımı için sermaye 

koyan, yayın politikası konusunda karar veren ve uygulayan gerçek ya da tüzel 

kişidir. Bu doğrultuda yayımcı, 5187 Sayılı Basın Kanununun “Tanımlar” başlıklı 

2.maddesinin (j) bendinde şu şekilde tanımlanmıştır: Yayımcı, “Bir eseri basılmış eser 

durumuna getirip yayımlayan gerçek veya tüzel kişidir”. Yani yayımcı gerçek kişi

olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecektir. Ancak tüzel kişi olduğunda tıpkı yayın 

sahibinin tüzel kişi olması durumundaki gibi bir ‘tüzel kişi temsilcisi’ belirlenmek 

zorundadır. Tüzel kişi temsilcisi ise, yayın sahibi veya yayımcının tüzel kişi olması

                                                                                                                                         
  7-Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasaklılık, genel emniyet gözetimi altında bulundurulmak 
veya sürgün cezasına hükümlülük hallerinden bu ceza veya  tedbirler infaz edilmiş olmak”
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halinde bu tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından, yöneticiler arasından belirlenen 

gerçek kişiyi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi ifade 

etmektedir. Her basılmış eserde eğer varsa yayımcının da adı gösterilecektir. Ayrıca 

yine varsa bu kişinin ticari unvanı ve işyerleri de künyede yazılacaktır.

Basımcı ise, 5681 Sayılı Matbaalar Kanunu 3.maddesinde verilen tanım 

gereğince, Matbaalar Kanunu hükmüne göre beyanname vererek matbaa açan; 5187 

Sayılı Basın Kanununun 2/k maddesi gereğince de basımcı, bir eseri basım 

araçlarıyla basan veya diğer araçlarla çoğaltan gerçek veya tüzel kişidir. Basın 

Kanunu bu maddeyle basımcıyı Matbaalar Kanunundan farklı düzenlemiş, basımcı 

için beyanname verme koşulu aranmamıştır. Basılmış eserlerin künyesinde 

basımcının adı varsa ticari unvanı ve işyeri adresi de gösterilecektir. Basımcının eseri 

bastığı tesisin mülkiyetine sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple 

basımcı, matbaa tesisinden kiracı sıfatı ile yararlanıyor da olabilir. Basılmış eserin 

değişik matbaalarda basılması halinde bütün basımcıların adları basılmış eserde yer 

alacaktır. Kapak ve içerik farklı matbaalarda basılmışsa her iki basımcı da 

gösterilecektir. Kapak içerikten bağımsız olarak alenileştirilmedikçe basımcıların asıl 

içerikte birlikte de gösterilebilirler.

          5. Dağıtıcı ve Satıcı

Dağıtıcı, süreli ve süresiz yayınların muhatapları olan satıcılara ulaştırılmasını 

sağlayan kişidir. Aynı şekilde dağıtım şirketi, basılmış eserlerin dağıtılması görevini 

üstlenen, basılmış eserleri matbaadan ya da yayımcıdan teslim alarak kendi ağı 

içindeki bayilere, son satıcılara ya da abone temsilciliklerine ulaştıran gerçek veya

tüzel kişilerdir. Dağıtım sürecinde yayınların dağıtılmasının herhangi bir aşamasında, 

yayınların nakliyesi işlerini yürüten ve nakliye şirketleri adı verilen  gerçek veya 

tüzel kişiler de bulunmaktadır.

Satıcı ise, süreli ve süresiz yayınları ücret karşılığı tüketicilere ulaştıran 

kişidir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere dağıtıcılar ya da dağıtım şirketleri basılmış 

eserleri, tüketicilere para karşılığında ulaştırma sürecinde bayilere, son satıcılara ve 

abone temsilcilerine vermektedirler. Bayi, dağıtım şirketinin yayınları toplu halde 
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son satıcılara dağıtılmak üzere ulaştırdığı, dağıtım şirketinin ağına dahil gerçek ve 

tüzel kişiler; son satıcılar, yayınları toplu halde bayiden ya da doğrudan dağıtım 

şirketinden alarak tüketicilere satış yapan dağıtım şirketinin ağına dahil gerçek ya da 

tüzel kişiler; abone temsilcileri ise, yayınları yayımcının kendisinden dağıtım 

şirketinden ya da başka bir üst abone temsilciliğinden teslim alarak kendinde kayıtlı 

bulunan abone adreslerine dağıtım yapan abone veritabanından sorumlu gerçek veya 

tüzel kişilerdir.
142

5187 Sayılı Basın Kanununun 23.maddesinin 2.fıkrası satıcı için geçerli olup 

satım özgürlüğüne yönelik bir maddedir. Süreli yayınları perakende olarak satışa 

sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp 

diledikleri yayınları satabileceklerdir. Hiç kimse, bu kişilere, rakip yayınları satmama 

yükümlülüğü getiremeyecek ve bu yayınları satmama koşuluna bağlı olan veya bu 

sonucu doğuracak edimlerde bulunamayacaktır.143 Böylece bu hükümle satıcının 

sahip olduğu satış özgürlüğünü sınırlamaya yönelik sözleşmeler hukuken geçerli 

olmayacağı kural altına alınmıştır.144

Yeni Basın Kanununun el koyma, dağıtım ve satış yasağını düzenleyen 

25.maddesinin son fıkrası ile de Türkiye dışında basılmış olan süreli ve süresiz 

yayınların 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenilen Suçlar Hakkında Kanunda, 

Anayasanın 174.maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 3713 Sayılı Terörle 

Mücadele Kanununun 7.maddesinin 2.ve 5.fıkralarında öngörülen suçlarla Türk Ceza 

Kanunundaki anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve kamu 

barışına karşı işlenilen suçlardan bazılarını içerdiklerine dair kuvvetli delil 

bulunduğundan bahisle dağıtımı veya satışı önlenen yayın veya gazeteleri bilerek 

                                                
142 ABC TÜRKİYE TİRAJ DENETİM KURULU DENETİM STANDARTLARI (Gazete ve 
Dergiler), (Çevrimiçi) http://www.abcturkiye.org/upload/denetim, 14.02.2007.
143 İlgili 23.maddenin 2.fıkrası şöyledir,
“Süreli yayınları perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzel kişiler aynı anda diledikleri kadar 
dağıtım şirketiyle anlaşıp diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse bu kişilere rakip yayınları 
satmama yükümlülüğü getiremez ve bu yayınları satmama koşuluna bağlı olan veya bu sonucu 
doğuracak edimlerde bulunamaz.”     
144 İçel ve Ünver , a.g.e., s.130. Maddenin gerekçesine göre, bu ikinci fıkrada basın özgürlüğünün 
gerçekleşmesinde yayınların halka ulaşmasının önemi gözetilerek dönemsel yayınları perakende 
olarak satışa sunan gerçek ve tüzel kişilerin, aynı anda diledikleri kadar dağıtım şirketiyle anlaşıp 
diledikler yayını satabilecekleri vurgulanmış ve satıcıya tanınan satış özgürlüğünü sınırlamaya yönelik 
sözleşmelerin hukuken korumayacağı hükme bağlanmıştır.    
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dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi 

sorumlu tutulacaklardır.   
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İkinci Bölüm

    I. BASIN SUÇU , BASIN SUÇU TÜRLERİ VE BASINDA 
CEZA SORUMLULUĞU

A. BASIN SUÇU KAVRAMI VE TÜRLERİ

İlk bölümde ortaya koymaya çalıştığımız gibi, düşünce ve ifade özgürlüğü 

temelli ve iletişim özgürlüğünün bir çeşidi olan, basın özgürlüğü demokrasinin 

olmazsa olmaz şartlarından biri olmakla birlikte ne yazık ki kötüye kullanılmaya ve 

suiistimal edilmeye de açıktır. Bu sebeple hemen hemen her dönemde hem kişi hak 

ve özgürlükleri ile sınırlandırılmaya hem de başta Anayasa ve Basın Kanunu olmak

üzere çeşitli kanunlara konan hükümlerle kontrol altına alınmaya çalışılmış, bu 

amaçla ayrı bir ceza sorumluluğunun kapsamına giren ve özel usul hükümlerine 

sahip olan bu yüzden de genel suçlardan bir şekilde ayrılan suçlar yaratılmıştır. İşte 

‘basın suçu’ olarak adlandırılan bu suçlarda basın özgürlüğünün ve düzeninin ihlali 

cezalandırılmakta ve yaptırıma bağlanmaktadır. 

Doktrinde, böyle bir suçun diğer suçlardan ayrı ve bağımsız bir ‘kategori suç’ 

teşkil edip etmediği tartışılmıştır. Şöyle ki, doktrindeki bazı yazarlar tarafından 

Fransız genel ceza kanunlarında düzenlenmiş olan suçların ayrıca 1881 Fransız Basın 

Kanununda da düzenlenmiş olması nedeniyle basın suçlarında aslında bir suçun 

oluşumundaki 3 sacayağından biri olan tipe uygunluk kriterine göre varolması 

gereken ‘eylem’ unsurunun bulunmaması gerekçesi ile bu suçların fikir suçu 

oldukları kabul edilerek ayrı bir ‘kategori suç’ oluşturdukları düşünülmektedir. Aksi 

görüşteki yazarlara göre de bu suçlarda basın sadece bir araçtır.Tıpkı adam 

öldürmede kullanılan silah gibi. Bu sebeple ayrı bir kategori oluşturmamaktadırlar.

Basın suçları hernekadar düşünsel bir içeriğe sahip olsalar da,basın araç 

olarak kullanılmadan da insanların fikir ve düşüncelerine etki yapan bir suç basın dışı 

araçlarla da pekala işlenebilir.1 Yani basın, fikir suçlarının oluşması için zorunlu bir 

unsur değildir. Örneğin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan devletin 

                                                
1 Sözüer, a.g.e., ss.4,5.
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güvenliğine karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar 

basın olmadan da işlenebilen,basın yoluyla işlendiğinde ise cezanın arttırıldığı 

suçlardır. Bu sebeple asıl problem ceza sorumluluğu alanındadır. Bu suçları diğer 

suçlardan ayıran özellik ceza ve akabinde hukuki sorumluluğun basın 

kanunlarımızda ayrı birer madde olarak detaylı biçimde düzenlenmiş olmasıdır.

Ayrıca basın düzenine karşı işlenmiş olan suçlarda da diğer basın suçlarında özellikle 

düzenlenmiş olan ve ileride üzerinde duracağımız ‘özel sorumluluk’ hükmü 

uygulanmamakta tam tersine genel ceza hukukunun sorumluluğu düzenleyen 

hükümlerine gidilmektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi basın suçlarının kendi 

içindeki ayrımında temel kriter; suçun, basılmış eserin düşünsel içeriğine ilişkin olup 

olmadığıdır. Diğer suçlar basının tamamıyla idari düzenini bozucu nitelikte olan 

suçlardır. Öyleyse bu suçlar hernekadar ayrı bir ‘kategori suç’ olarak 

adlandırılamasalar da  tersine ifadesiyle düzen ve düzendışı olmaları itibariyle iki 

rejimli ve bu rejimler için ayrı ayrı sorumluluk kuralları getirdiği için de çift ceza 

sorumluluğu sistemine sahip suçlardırlar ve bu  özellikleri dolayısıyla bu suçların 

genel suçların içinde, genel ceza hukukuna  bağlı otonom(özerk) suçlar olduğunu 

söyleyebiliriz.

Basın suçları için 5680 Sayılı Basın Kanununda ‘basın suçu’ ve  ‘basın 

yoluyla işlenen suç’ terimleri kullanılmış olmasına karşın o dönemde doktrinde bazı 

yazarlar tarafından basın kanununda, basın suçları arasında herhangi bir ayrıma 

gidilmemiş, aslında bu terimlerle değişik ‘basın suçu’ türlerinin ortaya konulmamış 

yani aralarında bir ayrım yapılmamış olduğu sonucu çıkarılmıştır.2 5187 Sayılı Yeni 

Basın Kanununda da basın suçları için ‘basılmış eserler yoluyla işlenen suç’, ‘süreli 

yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suç’ terimleri kullanılmıştır. Öyleyse 

basın kanunumuzda ‘basının araç olarak kullanıldığı’ suçlar ağırlıklı ve ön plandadır.

5680 Sayılı Basın Kanunu döneminde doktrinde basın suçları için genel 

kabul, tamamıyla teorik olan bir şekilde ayırma yoluna gitmekti.3 Bu ayrıma göre ilk 

grubu “basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlar” oluşturmaktaydı. Bu suçlar içerisinde 

de “salt basın suçları” ve “basın yoluyla işlenen suçlar” olarak 2 kategori suç yer 

almaktaydı. İkinci grubu ise, “basın düzenine karşı işlenilen suçlar’ oluşturmaktaydı.

                                                
2 A.e., s.7.
3 İçel, a.g.e., s.232.
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Ancak 5187 Sayılı Basın Kanununun dava sürelerini düzenleyen 26. maddesinde 

‘basılmış eserler yoluyla işlenen suç’ veya ‘bu kanunda öngörülen diğer suçlarla 

ilgili ceza davaları’ ayrımı yapılmış olduğundan açıkça 2 grup suç kabul 

edilmektedir: “Basılmış eser yoluyla işlenilen suçlar” ve “diğer suçlar”. Ancak biz,

basın suçlarını anlatırken doktrinde eskiden beri yapılan ayrım gereğince 3 ana başlık 

altında ele alacağız.

    B. BASIN SUÇUNUN UNSURLARI

        1. Basılmış Eserin Düşünsel İçeriği

Bu unsur, basın suçunun özellikle de basının içeriğine ilişkin suçlardan ‘basın 

yoluyla işlenilen suçlar’ın oluşabilmesi için temel koşuldur. Şöyle ki,

cezalandırılabilmesi için suça konu yazı, resim v.s’nin -aynı zamanda bir yaratıyı 

basılmış eser haline getiren temel unsur olan- düşünsel bir etkinliğe sahip olması 

gerekmektedir. Zira kitleler üzerindeki etkiyi işte bu, basılmış eserin ‘fikri içeriği’

yaratmaktadır. 

Doktrinde bu unsurdan belirli çıkarımlar yapılmaktadır. Buna göre, tezimizin 

konusunu oluşturan “basın düzenine karşı işlenilen suçlar”da aşağıda ayrıntılı olarak 

ele alacağımız üzere basılmış eserin düşünsel içeriği önemli olmadığından ya da bazı 

hallerde sadece belirli bir içeriğin bulunmaması halinde sorumluluğa yol 

açtıklarından bu suçlar basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlardan sayılmamaktadırlar.

Örneğin ‘impressum yükümlülüğü’ böyledir. Basılmış eserde bazı bilgilerin 

yazılmasının zorunlu tutulması  yalnızca basın düzeninin korunması içindir. Ayrıca 

bu bilgilerin okuyucu üzerinde yaratabileceği tehlikeli düşünsel bir etkinliği de 

bulunmamaktadır. Sadece yazılmamaları cezalandırılmıştır. Ayrıca bazen de 

cezalandırmanın nedeni basılmış eserde yayımlanmış yazı veya resmin düşünsel 

etkinliği değil de tamamen başka bir nedendir. Örneğin Yeni Basın Kanununda 

düzenlenen ve yine “basın düzenine karşı işlenilen suçlar”dan birisi olan ‘bir süreli 

yayında yayımlanmış eserleri yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen 

izinsiz yayımlama’ suçu ile ‘bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri 
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kaynak göstermeden yayımlanması’nın cezalandırılmasının nedeni süreli yayın 

sahibinin fikri hakkının korunmasıdır.4

2. Basılmış Eserin Yayımlanması

Basılmış eserin yayımı, basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlarda icra 

hareketini oluşturmaktadır. Zira 5187 Sayılı Basın Kanununun 11. maddesinde 

‘basılmış eserler yoluyla işlenilen suçlar’ın yayım anında oluştuğu belirtilmiştir. Bu 

sebeple yayım anının tespiti önem taşımaktadır. Eğer ortada dağıtılma şeklinde bir 

yayım varsa basılmış eserin muhatapların egemenlik alanına sokulması ile 

tamamlanmaktadır. Diğer yayım şekilleri olan gösterilme, asılma, satılma, satışa arz 

edilme ve dinletilmede de eylemin yapıldığı anda yayım da gerçekleştirilmiş 

olacaktır. 

5680 Sayılı Basın Kanununun 3. maddesinin son fıkrasında yer alan “Fiilin 

ayrıca suç teşkil etmesi müstesna olmak üzere basın suçu neşir ile vücut” bulur 

ifadesindeki ‘fiilin ayrıca suç teşkil etmesi müstesna olmak üzere’ ihtirazi kaydının 

ne anlama geldiği doktrinde tartışmalı5 iken 5187 Sayılı Basın Kanununun 

                                                
4 Bıyıklı, a.g.e., s.86. ve İçel ve Ünver, a.g.e., s.259.
5 Bazı yazarlara göre bu kayıt gereksiz olup hiçbir anlam taşımamaktadır. Bkz.: Erman ve Özek,
a.g.e., s.16.
     Bir grup yazara göre, yayımdan  önce gelen hareketler de başlı başına suç olur ancak bunlar için 
yayım gerekli değildir. 5680 Sayılı Basın Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde bu görüşteki 
yazarlar görüşlerini desteklemek için, Ek 1.madde gereğince dağıtımın tedbir yoluyla mahkeme kararı 
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığının verdiği kararın mahkemece 
onaylanması suretiyle önlendiği ve bu sebeple neşir gerçekleşmediği hallerde,kanunun asıl suçlar için 
öngördüğü cezaların üçte birinin hükmolunacağını düzenleyen Ek 4.maddeyi örnek olarak 
göstermekteydiler. Ayrıca Bakanlar Kurulu ile Türkiye’ye sokulması yasaklanan basılmış eserleri 
Türkiye’ye sokan kimseleri henüz bu eserler dağıtılmadan yani yayımlanmadan yalnızca Türkiye’ye 
sokma hareketinden dolayı cezalandıran 31.maddede de yayına öngelen sokma eylemini başlı başına 
suç olarak düzenlenmişti. Ancak madde 2002’de kaldırılmıştır.
     Diğer bir grup yazara göre de, yayıma kadar olan hareketler basın suçunun parçası sayılamazlar.
Ancak kanun istisnai olarak sırf basımı suç sayarak yayımı gerekli görmeden cezalandırma yoluna 
gitmişse fail cezalandırılır. Bkz.: Özek, a.g.e., ss.780,781. Bu düşünceyi savunan yazarlar da 765 
Sayılı TCK’nın devlet kuvvetleri aleyhine cürümleri işlemeye halkı teşvik etmek üzere basılmış veya 
basılmamış evrak ve risaleleri fesat kastıyla ve münderecatını bilerek neşretmek üzere iken yakalanan 
kimseyi cezalandıran 154.maddesi ile neşir ve tevzi edilmek üzere müstehcen ve hayasızca kitap,
makale, varaka v.s. bulunduranlar için verilecek cezayı saptayan 427.maddesini örnek 
göstermekteydiler. Bkz.: Bıyıklı, a.g.e., s.87. Ancak bu ifade yayım unsuruna bağlı olmadığı için bazı 
dar anlamda basın suçları (salt basın suçları) ve “Basın Düzenine Karşı İşlenilen Suçlar” ile yayım 
gerçekleşmese de fiilin ayrıca suç teşkil edeceği istisnai hükümleri ifade etmekteydi.Bkz.: Erman ve 
Özek, a.g.e., s.34. Onlar da Ek 1.maddeyi örnek olarak vermekteydiler. Basın yoluyla işlenilen her suç 
başka bir kanunda gösterilerek ayrıca suç teşkil eden bir fiildir ve basın yoluyla işlendiklerinde de 
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11.maddesinde ‘basılmış eserler yoluyla işlenilen suçların yayım anında oluşacağı’

ayrıca belirtilmekle beraber böyle bir kayda yer verilmemiş olmakla doktrindeki 

tartışma da son bulmuştur.

Basılmış eserin yayımlanması, başka bir suçun hazırlık hareketleri 

durumunda ise basın suçu oluşmaz. Örneğin belirli bir suçun işlenmesi için basın 

yoluyla suç ortağı arandığında ya da belirli kişilerin suça azmettirilmesi halinde 

‘basın suçunun oluşabilmesi için yayının sınırı belirsiz kitlelere ulaşması gerektiği’

için basın suçu sözkonusu olmayacaktır. Ancak suça aleni tahrik eyleminde (5237 

Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesinde) basılmış eser araç olarak kullanılırsa 

basın suçu oluşacaktır. Bir gazetede yanlışlıkla yayımlanan tehlike alarmı sonucunda 

çıkan büyük panikte birkaç kişi ölse veya yaralansa ya da bir hastalık salgını 

sırasında halka kasten veya taksirle zararlı bir ilacı öneren ve böylece ölüm 

olaylarına yol açılmasında gazetenin sorumluluğu 11. maddeye dayanmaktadır.

Ancak basında çıkan haber sadece belirli kişiler tarafından anlaşılabilecek nitelikte 

ise meydana gelen müessir fiil veya adam öldürme suçu basın yoluyla işlenilen suç 

olarak kabul edilemeyecektir.6

3. Düşünsel İçerik ile Kanuni Tip Arasındaki İlişki

Bu ilişki olmazsa yani fikri içerikle yasal tanım arasında uyum bulunmazsa 

basın suçundan sözedilemeyecektir. Bunun anlamı, cezalandırmanın nedeninin o 

basılmış eserin düşünsel içeriği olmasıdır. Bu unsur tartışmaları da beraberinde 

getirmiştir. Doktrindeki bir görüşe göre, düşünsel içerik ile kanuni tip arasındaki 

ilişkiye dar anlam verilmesi gerekirken diğer bir görüşe göre de bu ilişkiye geniş 

                                                                                                                                         
basın suçu olarak kabul edilip cezalandırılırlar. Örneğin TCK’daki hakaret suçu. Bir kişiye yayım
yoluyla hakaret edilirse basın yoluyla işlenilen suç oluşur. Bir kişinin yazdığı suç oluşturan bir yazının 
yayımlanmaması halinde fiil ayrıca suç teşkil ediyorsa fail genel hükümlere göre sorumlu olacaktı.
    Üçüncü bir grup yazara göre de, yayımın gerçekleşmediği istisnai hallerde basın suçu oluşacaktır.             
Bütün bu görüşlerden bu ifadenin yayımın gerçekleşmediği ancak fiilin suç teşkil ettiği haller için
kullanıldığını ileri süren görüş basın hukukun mantığına en uygun olanıydı. Bkz.:Akbulut, a.y., s.91
Zaten basın suçları, fiil basın yoluyla işlenmese de suç teşkil eder. Yayım olmadığında basın suçu 
oluşmaz ancak fiil genel hükümlere göre cezalandırılır. Örneğin hakaret suçu .Bir de istisnai bir 
durum olarak yayım olmadan suçun oluşabileşeceği ya suçun hukuki mahiyetinden ya da kanunun 
açık bir hükmünden kaynaklanabilir. Bu yüzden bu ifadenin gereksiz olduğu söylenebilir. Bkz.: Özek, 
a.g.e., s.532.
6 İçel ve Ünver, a.g.e., s.262.
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anlam verilmesi gerekmektedir. Dar anlamı savunanlara göre, basın suçunun 

oluşması için basılmış eserde cisimleşen fikir açıklamasının kanuni tipteki tüm 

unsurları içermesi yani başlı başına norma aykırılığı oluşturması gerekir. Örneğin 

suçun işlenmesi düşünsel içerik dışında ayrı bir neticenin gerçekleşmesine bağlı ise 

ortada basın suçu bulunmayacaktır. Bu görüş kabul edilirse yayım dışında ayrı bir 

neticenin gerçekleşmesi koşuluna bağlı suçlarda Basın Kanununun 11. maddesinin 

uygulanması olanaksızlaşacaktır. Geniş anlam verilmesi durumunda ise düşünsel 

içeriğin kanuni tipin bulunduğu hükmü ihlal etmeye elverişli bulunması yeterli olup 

ayrıca kanuni tipteki tüm unsurların düşünsel içerik tarafından kapsanması zorunlu 

değildir. Doğru olan da bu görüş olduğu için, aleniyeti ve yayımı unsur veya 

ağırlaştırıcı sebep olarak kabul eden suçlardan başka teşvik, tahrik, propaganda,

övme, telkin ve ifşa hareketleri ile işlenen tüm suçlar basın yoluyla da işlenebilir.

Bunlardan başka, düşünsel içeriğinin özellikleri olanak verdiği taktirde 

dolandırıcılık, şantaj gibi suçlarla adam öldürme ve müessir fiil suçlarında da basın 

araç olabilir.7

    II. BASIN SUÇUNUN TÜRLERİ

        A. BASILMIŞ ESERİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN SUÇLAR

1. Dar Anlamda Basın Suçları (Salt Basın Suçları)

Yukarıda kısaca bahsetmiş olduğumuz basılmış eserin içeriğine ilişkin 

suçlardan “dar anlamda basın suçları”, sadece basılmış eserle işlenen ve bu yüzden 

doktrinde “salt basın suçu”8 olarak da adlandırılan suçlardır. Yani basılmış eserlerle 

işlenildiğinde suç olan bu eylemler başka araçlarla işlenildiğinde suç 

oluşturmamaktadır. Doktrinde genel kabul gördüğü üzere 5187 Sayılı Basın 

Kanunu’nun 19, 20 ve 21.maddeleri salt basın suçlarıdır.9 “Yargıyı etkileme” başlıklı 

                                                
7 A.e., ss.263-264.
8 Akbulut, a.g.e., s.88.
9 5680 Sayılı Basın Kanunu’nun 30, 32 ve 33. maddelerinde düzenlenen yayım yasakları bu 
maddelerin karşılığı olup salt basın suçlarıydı. 30.maddede ceza kovuşturmalarına ait talep ve 
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19.madde, hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine 

veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı,

hakim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğinin 

yayımlanmasının; görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar o 

dava ile ilgili hakim veya mahkeme işlemleri10 hakkında mütalaa yayımlanmasının 

yasak olduğu hükme bağlanmıştır. Burada yasak olan mütalaa yayımıdır. Bunun leh 

veya aleyhte olması önemli değildir. Mütalaa niteliğinde olmayan örneğin sadece 

işlemin yapıldığını ifade eden haberler bu yasağa dahil değildir. Ancak dava kesin 

olarak sonuçlandıktan sonra her türlü mütalaa yayımlanabilecektir. Maddede yazılı 

ceza önödemeye bağlıdır.11 20.madde, “Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme”

başlığını taşımaktadır. Buna göre, cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında 

haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte 

olan yazı ve resimler yayımlanamayacaktır. Sınırın aşılıp aşılmadığını hakim taktir 

edecektir. Maddede yazılı ceza ön ödemeye bağlıdır.12 21.madde de, “Kimliğin 

Açıklanmaması” başlığını taşımaktadır. İlgili maddeye göre, 22.11.2001 tarihli ve 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre evlenmeleri yasaklanmış olan kimseler 

arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı

Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436.maddelerinde 

yazılı cürümlere ilişkin haberlerde mağdurların, Onsekiz yaşından küçük olan suç 

faili veya mağdurlarının, kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak 

                                                                                                                                         
iddianamelerle kararların ve diğer her türlü vesika ve evrakın aleni duruşmada okunmasından, hazırlık 
ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya yargılamanın men’i, tatili veya düşmesi kararı verilmesinden 
önce yayınlanmasının yasak olduğu ve ceza kovuşturmasının başlamasıyla hükmün kesinleşinceye 
kadar hakim ve mahkemenin hüküm,karar ve işlemleri hakkında mütalaa yayımlamanın yasak olduğu 
belirtilmekteydi. Yargıtay ise, (C.D.9.2.1982, E 408/K, 374) 1982 tarihli bir kararıyla 30.maddeyi 
“Eylem-Basın Kanunu 30.madde-basın yoluyla işlenen suç niteliğinde değil, basın zabıtası suçu 
olmasına karşın sanık hakkında 5680 Sayılı Kanunun 16/1. maddesinin uygulanması yasaya 
aykırıdır.” diyerek basın düzenine karşı işlenilen suç olarak kabul etmiştir. 30.madde ile ilgili bir 
Yargıtay Kararı için bkz.: Y.7.C.D.1996/6574 E.,1996/7235 K.,6.11.1996 T.ve Y.C.G.K.2002/2-277 
E.,2002/423 K.,3.12.2002 T.
    32.maddede intihar vakaları hakkında haber çerçevesi aşan ve okuyanları tesir altında bırakacak 
mahiyette olan tafsilat ve vakaya müteallik resimlerin yayımlanmasının yasak olduğu düzenlenmiş ve 
nihayet 33.madde ile de kanunen evlenmeleri men edilmiş kimseler arasındaki cinsi münasebetlere 
dair haber veya yazılarla TCK’nın 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435, 436, 440, 441 ve 442. 
maddelerinde yazılı cürümlere müteallik haber veya yazıların yayınlanması halinde mağdurların 
hüviyetlerini açıklayan malümat veya resimlerin yayımı yasaklanmıştı.
10 Doktrinde verilen kararların ve hükümlerin de işlem niteliğinde olduğu kabul edilerek kapsam 
içerisinde kabul edilmektedir. Bkz.: İçel ve Ünver, a.g.e., s.67.
11 Çetin, a.g.e., ss.75,76.
12 A.e., s.78.
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şekilde yayın yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Öyleyse yeni yasaya gereğince 

kanunen evlenmeleri yasak olan kişiler arasındaki cinsel ilişkilere dair haber ve 

yazılar yasak olmamakla beraber bu kişilerin kimliklerini açıklayacak ya da 

tanınmalarına yol açacak biçimde yayım yapılması yasaklanmıştır. Bu sebeple 

fotoğraflar üzerine konulan bantların tanınmayı önleyecek nitelikte olması 

gerekmektedir. Maddede yazılı bu ceza da önödemeye bağlıdır.13

Salt basın suçlarıyla ilgili olarak son olarak şunu da belirtmek gerekir ki,

gerek 5680 Sayılı Basın Kanununda gerekse 5187 Sayılı Basın Kanununda yer almış 

olan bu fiiller suç olarak düzenlenmesine karşın aynı fiilleri radyo ve televizyonlarda 

işlemek suç sayılmamakta bu durum hem bir çelişki yaratmakta hem de yazılı basın 

için ağır bir yaptırım getirdiğinden yazılı basın yoluyla haber vermede hareketi 

engellemektedir. 

2.Basın Yoluyla İşlenilen Suçlar

Aslında her türlü araçla işlenebildiği halde basını araç olarak kullanıp fiilen 

basılmış eserle işlendiğinde bu şekilde adlandırılan suçlar da “basın yoluyla işlenen 

suçlar”dır. Bu suçlarda önemli olan basılmış eserin fikri içeriğidir ve basılmış eserin 

yayımlanması suçun cezalandırılma şartıdır. Yargıtay kararlarına göre, basın yolu ile 

işlenen suçlar, basının araç olarak kullanılması yoluyla oluşan suçlardır.14 Bunlar 

ceza yasalarında suç sayılan eylemlerin basın yoluyla işlenmesini yasanın genellikle 

cezayı arttırıcı neden olarak saydığı suçlardır. Doktrindeki genel kabule göre ise,

basın suçu deyince basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlar akla gelmelidir.15

        B. BASIN DÜZENİNE KARŞI İŞLENİLEN SUÇLAR

“Basın düzenine karşı işlenilen suçlar”, basının idari düzeninin sağlanması 

için getirilmiş olan, basılmış eserin düşünsel içeriğinin önemli olmadığı, doğrudan 

                                                
13 A.e., s.79.
14 İnal, a.y., s.520.
15 İçel, a.g.e., s.234. İçel basılmış eserin düşünsel içeriğini açıklarken şöyle diyor: “……Kanunun 20.
maddesinin 2. fıkrası basın düzenini bozan bu çeşit davranışları cezalandırmıştır. Öyleyse bu suç 
basılmış içeriğe ilişkin suçlardan, yani basın suçlarından sayılamaz.”
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doğruya basılmış eserin yayımına bağlı olmadan gerçekleşen ve cezai sorumluluk 

bakımından basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlardan dolayısıyla gerek 5680 Sayılı 

Kanunun 16.maddesi gerekse 5187 Sayılı Basın Kanununun 11. maddesi ile 

düzenlenmiş olan ‘cezai sorumluluk’ bakımından başka esaslara dayanan suçlardır.

5680 Sayılı Basın Kanununda basın suçu deyince genel olarak “basılmış 

eserin içeriğine ilişkin suçlar” kastedilmekte ve bu kanunun 16. maddesiyle bu suçlar 

hakkında özel bir ceza sorumluluğu rejimi kabul edilmekteydi. Oysa ki 5187 Sayılı 

Basın Kanununun cezai sorumluluğu düzenleyen 11. maddesi ile açıkça “basılmış

eserler yoluyla işlenen suçlar”dan sözedilerek basın suçları için artık bir genelleme 

yapılmayıp özel bir basın suçu belirtilmektedir. “basın düzenine karşı işlenilen 

suçlar” ise gerek eski gerekse yeni basın kanununda ayrı ayrı maddelerde 

düzenlenmiş ancak bu tabir açıkça kullanılmamıştır. 

Basının idari rejimi, basın çalışanlarına yani yayım faaliyetinde bulunanlara 

uyulması zorunlu belli yükümlülükler yüklemektedir. Yayım, yönetim, yayımın 

yapılışı gibi işler basın düzeninden sayılmaktadır. “Basın düzenine karşı işlenilen 

suçlar”a, basın kanunlarında yer verilmesinin nedeni de işte bu değişik aşamalardan 

oluşan basın faaliyetinin kolaylıkla ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi, bu 

faaliyetin gerektirdiği yükümlülüklere uyulması ve basının idari düzeninin 

sağlanmasıdır .Bu özelliklerinden dolayı bu suçlar basın zabıtası suçları ya da basının 

idari rejimine yönelik suçlar olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu suçlar, çoğunlukla 

yayıma bağlı olmadan gerçekleşip sorumluluk bakımından eski kanunun 

16.maddesinden ve yeni kanunun 11. maddesinden başka esaslara dayanırlar yani bu 

suçlarda ceza kanunumuzun genel sorumluluk kuralları uygulanır.16

“Basın düzenine karşı işlenilen suçlar”, doktrinde yapılan ayrıma göre,

basının yayım öncesi düzenine karşı, yayım sırasındaki ve yayım sonrasındaki basın 

düzenine karşı olmak üzere 3 ana gruba ayrılırlar. Bu sebeple ‘basın suçu’nun 

unsurlarından olan basılmış eserin düşünsel içeriği, yayım faaliyeti, çoğaltma 

unsurları esasen bu suçlar açısından önem taşımamakla beraber aşağıda “5187 

SAYILI YENİ BASIN KANUNUNDA YER ALAN BASIN DÜZENİNE KARŞI 

İŞLENİLEN SUÇLAR” bölüm başlığı altında da inceleyeceğimiz gibi, basılmış 

                                                
16 İçel, a.g.e., s.233.
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eserin kendisi ve bunun yayımı bu suçların bazılarının oluşması için gereklidir.

Örneğin basılmış eserin teslimi yükümlülüğüne aykırılıkta bu suçun maddi unsurunu,

basılmış eser oluşturduğundan dolayı ortada bir basılmış eser olmasa böyle bir suç 

oluşamaz. Aynı şekilde bir süreli yayında daha önceden yayımlanmış olan bir haberi,

yazıyı ya da resmi kaynak göstermeden yayımlama suçunda da ortada bir yayım 

faaliyeti olmasa yine bu suç oluşamayacaktır.

III. BASIN SUÇLARINDA CEZA SORUMLULUĞU

    A. ‘BASILMIŞ ESERİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN SUÇLAR’DA 

CEZA SORUMLULUĞU

Basın suçlarını açıklarken de söylediğimiz gibi, “basılmış eserin içeriğine 

ilişkin suçlar”la “basın düzenine karşı işlenilen suçlar”ı birbirinden ayıran temel 

kriter, ceza sorumluluğu konusundadır.

Basılmış eserin içeriğine ilişkin suçlarda özel bir sorumluluk rejiminin 

benimsenmesinin nedeni, bir yandan kamuoyunun oluşumunda olumlu yönde etkili 

oluşu nedeniyle onun bu görevini rahatça yerine getirebilmesi ve basın özgürlüğünün 

sağlanabilmesi  diğer yandan da basının bu etkinliğinin denetlenmesidir.17 Basında 

kollektif bir faaliyet sözkonusu olduğundan ‘basın yoluyla işlenilen suçlar’ özel bir

sorumluluk sistemine bağlanmış, bazı kişilerin özel sorumluluğu yoluna gidilmiştir.18

5680 Sayılı Basın Kanunu yürürlükteyken 16.maddede düzenlenmiş olan 

sorumluluğun özel bir sistem olup olmadığı o dönemde doktrinde tartışılmıştır. Bir 

kısım yazarlar özel sorumluluğun özel iştirak sistemi demek olduğunu ve iştirak 

hükümlerini bertaraf ettiğini,19 diğer bir kısım yazarlar da özel sorumluluk sisteminin 

iştirak sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını ve iştirak iradesi olanları da 

cezalandırmaya yönelik, mutlaka sorumlu bir kişinin bulunması için bu sistemin 

getirildiğini20 ileri sürmekteydiler. Bu görüş Basın Hukukunun sistemine en uygun 

                                                
17 İçel ve Ünver, a.g.e., ss.257-258.
18 Akbulut, a.y., s.91.
19 Sözüer, a.g.e., s.67.
20 A.e., s.68.
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olanıdır. 5187 Sayılı kanundaki 11. madde, basın suçunun iştirak durumu dışında 

işlenmesi halinde -ki basın suçlarında kolektif bir faaliyet sözkonusudur-

sorumluluğun ne şekilde olacağını göstermektedir. TCK’ya göre iştirak şartları 

gerçekleştiğinde de bu kişiler ona göre cezalandırılacaklardır.21 Buna karşın basın 

düzenine karşı işlenilen suçlarda böyle bir tartışma sözkonusu olmayıp ileriden bu 

suçları anlatırken ilgili yerlerinde her birisi için iştirak durumlarına da değineceğiz.

        1. Süreli Yayınlarda Ceza Sorumluluğu 

Basın Kanunu Taslağı’nın ‘Cezai Sorumluluk’ başlığını taşıyan 14.

maddesinin ilk iki fıkrası ‘süreli yayınlarda ceza sorumluluğu’nu düzenlemekteydi.

1. fıkra gereğince,

“Süreli yayınlar ve süreli olmayan yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi 

sorumludur.”Görüldüğü üzere ilk fıkra hem süreli yayınlarda hem de süresiz 

yayınlardaki ilk sorumlu tutulacak kişi eser sahibiydi.

Bu doğrultuda 5187 Sayılı Basın Kanununda süreli ve süresiz yayınlarda 

basılmış eserler yoluyla işlenilen suçlardaki ‘Ceza sorumluluğu’ 11. maddede 

düzenlenmiştir. İlgili maddenin 2. ve 3. fıkraları, süreli yayınlardaki ceza 

sorumluluğunu düzenlemektedir. Kanunun birinci fıkrası ise basılmış eserler yoluyla 

işlenen suçların yayım anında oluşacaklarını belirtmektedir. 2. fıkra da süreli ve 

süresiz yayınlar için ortak olan bir maddedir. Sözkonusu 2. fıkraya göre,

“Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi 

sorumludur.”

5187 Sayılı Basın Kanununda dikkat çeken nokta, 5680 Sayılı Kanunun 

aksine, hem süreli22 hem de süresiz yayınlarda öncelikli olarak eser sahibinin

                                                
21 Akbulut, a.g.e., s.92; Erman ve Özek, a.g.e., ss.117,118.
225680 Sayılı Basın Kanununda özel kişilerin çıkarttığı süreli yayınlarla devlet daire ve müesseseleri  
tarafından çıkartılan süreli yayınlar arasında ayrım yapılmış ancak başta basın yoluyla işlenen suçlar 
olmak üzere cevap ve düzeltme hakkına ilişkin basın kanununun ilgili hükümlerinin bu yayınlara da 
uygulanacağı hükme bağlanmıştı. İlgili Ek 6.madde ‘Devlet dönemsel yayınlarıyla işlenen suçlardaki 
ceza sorumluluğu’nu düzenlemekteydi. Buna göre, 
     “Devlet daire ve müesseseleri tarafından neşredilen mevkuteler 5680 Sayılı Kanunun basın 
yoluyla işlenen suçlarla, cevap ve düzeltme hakkına taallük eden hükümleri dışındaki mükellefiyet ve 
şartlara tabi değildir”
      2. fıkra da mesuliyeti düzenlemekteydi. Bu fıkraya göre de,
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sorumlu olması yani 5680 Sayılı Basın Kanunundakinin aksine birlikte sorumluluk 

sisteminin kabul edilmemesidir.23

‘Eser sahibi’, süreli ve süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi 

yazan, çeviren veya resmi ya da karikatürü yapan kişidir. Suçun asıl failidir ve ceza 

sorumluluğu sübjektif sorumluluktur. Bu sebeple nedensellik bağının olmadığı, esaslı 

yanılmanın olduğu, cebirle hareket serbestisinin kalktığı veya akıl hastalığı gibi 

kusurluluğu kaldıran bir nedenin varlığı gibi durumlarda eser sahibi sorumlu 

                                                                                                                                         
      “Bu mevkuteler vasıtasıyla işlenen suçlarda mesuliyet suç mevzuu olan yazıyı yazan veya resmi 
yapan kimse ile birlikte bu mevkuteleri doğrudan doğruya idare etmekle vazifeli olan kimseye 
aittir.Mevkutenin üstüne bu kimsenin adı yazılır” Son fıkraya göre de, “Bu hususta Memurin 
Muhakematı Hakkındaki kanun hükümleri cereyan etmez.” 
235680 Sayılı Basın Kanununda 16. maddenin 1.bendinde öncelikle birlikte sorumluluk 
öngörülmekteydi,
     “Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, suçu meydana getiren yazıyı veya haberi yazan veya 
resmi veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne; 19.maddeye 
aykırı hareket edilmesi halinde ise sözü edilen kişilerle birlikte mevkutenin sahibi olan gerçek kişiye 
ve mevkute sahibi olan anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ile diğer şirket ve tüzel kişilere ait 
mevkutelerde tüzel kişiliğin en üst yöneticisine aittir. Ancak sorumlu müdürler için verilen hürriyeti 
bağlayıcı cezalar, sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur ve bu cezalar 
ertelenemez.” 
      5680 Sayılı Basın Kanununda ise süreli yayınlarla işlenilen suçlarda ilk olarak eser sahibi ile 
sorumlu müdür beraber sorumlu tutulmaktaydılar .(Birlikte sorumluluk) 5680 Sayılı Basın Kanunu 
döneminde sorulu müdürün, suç oluşturan yayının gerçekleştirilmesi durumunda önleme 
yükümlülüğünün yerine getirilmediği varsayılarak sorumluluğu kabul edilmişti. Yargıtay 9.Ceza 
Dairesinin 1991 yılındaki bir kararına göre,
    “Basın Kanununda yazar ile sorumlu müdürün beraber sorumluluğu öngörülmüştür. Burada 
yazar, yazı metninden (içerikten) dolayı, sorumlu müdür ise, yazara bu imkanı vermek suretiyle yayını 
gerçekleştirmekten ötürü sorumlu tutulmakta; diğer bir değişle sorumlu müdür, yazı içeriğinde suç 
unsuru bulunması halinde, yayını gerçekleştirdiği için yazarla beraber sorumlu sayılmaktadır.”
      Görüldüğü gibi, bu paragrafla eser sahibi ve sorumlu müdürün niçin birlikte sorumluluğu yoluna 
gidilmiş olduğu özetlenmiştir. Ancak 5680 Sayılı Kanunun Ek 4.maddesinin 2.fıkrasına göre ise, 
“TCK’nın 64.ve 65.maddeleri gereğince suça iştirak ettiklerinin sabit olması hali dışında 
mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında 16.madde hükümleri uygulanır.” Yani dağıtımın önlendiği 
durumlarda eğer sorumlu müdür ya da müdürlerin iştirak durumu söz konusu ise 16.madde hükümleri 
işlemeyecekti
      5680 Sayılı Basın Kanuna göre, sorumlu müdür, süreli yayının yayımını yöneten ve yazıyı yazan 
veya resmi yapanla birlikte yayından doğan ceza ve hukuk sorumluluğunu yüklenen kişiydi. Bkz.:
Erman ve Özek, a.g.e., s.53. Dolayısıyla, bunlar birlikte yargılanacaklar ve haklarında birlikte hüküm 
verilecek; hak düşümü süresi, dava zamanaşımı süresi, içtima, kovuşturma gibi özellikler her ikisi için 
de geçerli olacaktı. Bkz.: Erman ve Özek, a.g.e., s.121-123. Eser sahibinin yargılanabilmesi izin veya 
karar alınmasına bağlıdır. Basın Kanununun 38.maddesinin düzenlemesine göre,
      “Bir suçta müşterek olanlardan biri aleyhinde kamu davasının açılması veya mütekabil bir 
davanın görülmesi önce izne veya karar alınmasına bağlı ise, bunlar hakkındaki dava ve 
soruşturmalar diğerlerinden ayrılır.”
       Bu hükme göre, eser sahibi hakkındaki dava ve soruşturma ayrılacağından dolayı 16. maddeye 
göre verilen hüküm eser sahibi için de verilmiş sayılacaktır. Ayrıca eser sahibinin yargılanması için 
izin veya karar verilmezse eser sahibi cezadan kurtulacaktır. Bu yüzden 38.maddenin salt basın 
yoluyla işlenen suça iştirak edenler hakkında uygulanması gerektiği öne sürülmektedir.  
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tutulamaz.24 ‘Yazıyı yazan’, yorum, eleştiri, inceleme gibi yaratıcı yazıyı fikren 

oluşturan; ‘haberi yazan’ ise gelen haber, havadis, belge, beyan v.s’yi kaleme alarak 

yayıma hazırlayandır.25 ‘Resim ve karikatürü yapan’dan bahsedildiğinden dolayı 

fotoğraf konusunda, sorumluluk fotoğrafı kullanan sorumlu müdüre aittir. Diğer bir 

görüşe göre de fotoğrafı çeken kişi de resmi yapan kavramı içinde kabul edilmelidir26

İlanlar için sorumlu tutulan eser sahibi değildir. Süreli yayının tümünden sorumlu 

olan müdürü veya ilanlar bölümü ile ilgili ayrıca bir sorumlu müdür gösterilmişse 

onu sorumlu tutmak gerekir.27 Haber, beyanat, vesika verenler, örneğin muhabirler,

basında yayımlanmak üzere görüş açıklayıp basın toplantısı yapanlar ile içeriğinde 

suç bulunan ilanların yayınlanması konusunda karar veren süreli yayın görevlileri ve 

bu ilanları verenler de eğer iştirak iradesi varsa şerik olarak cezalandırılacaklardır.

Gerek Basın Kanunu Taslağı’nda gerekse 5187 Sayılı Basın Kanununda eser 

sahibinin sorumlu tutulamayacağı bazı durumlar belirtilmekte yani basamaklı ya da 

tabaka sorumluluğu adı verilen yola gidilmektedir. 17.03.2003 tarihli Basın Kanunu 

Taslağının ikinci fıkrasında,

“Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında yurt dışında 

bulunması ve Türk Mahkemelerinde yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin 

diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde 

sorumlu müdür veya yardımcısı sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdür veya 

yardımcısının karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk 

yayımlatana aittir.” hükmü yer almaktaydı.

5187 Sayılı Basın Kanununun ilgili 3. fıkrasında bu hüküm şu şekilde yer 

almıştır,

“Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza 

ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye’de 

yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın 

yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı 

                                                
24 Sözüer, a.g.e., s.74.
25 Y.9.C.D.1990/2672 E., 1990/3776 K., 13.11.1990 T.
26 Sözüer, a.g.e., s.72. Fotoğraf çekenin resmi yapan kavramı içerisinde kabul edilmesi gerektiği 
duğrultusundaki bir başka görüş için bkz: Özen, a.g.e., ss.266,267.
27 Özen, a.g.e., s.267.
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olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk 

yayımlatana aittir.”28

Eser sahibinin sorumlu tutulamadığı hallerde yedek ve ikincil olarak sorumlu 

müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olacaktır. Oysa ki ‘Basın 

Kanunu Tasarısı’nda sorumlu müdür veya sorumlu müdür yardımcısının sorumlu 

tutulacağı belirtilmekteydi.

Sorumlu müdürün esas fonksiyonu, süreli yayının her nüshasını yayımdan 

önce dikkat ve özenle kontrol ederek suç teşkil edebilecek yazı ve resimlerden 

arındırmaktır. Bu fonksiyon redaksiyon işleminden baskı ve yayım faaliyetine kadar 

tüm dönemsel yayın faaliyetini kapsar. Bu fonksiyonu nedeniyle sorumlu müdürün 

veto hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı sorumlu müdür eser sahibine, genel yayın 

müdürüne, dönemsel yayın sahibine karşı kullanabilir.29 5680 Sayılı Basın 

Kanununda suçun cezası ne olursa olsun sorumlu müdürlere ancak para cezası 

uygulanabilecekti.30 5187 Sayılı Basın Kanununda ise, 5680 Sayılı Basın 

Kanunu’nun 16. maddesindekinin aksine, sorumlu müdürler hakkında hürriyeti 

bağlayıcı ceza uygulanmasının mümkün olmayacağına yani suçun cezası ne olursa 

olsun sorumlu müdürlere ancak para cezası uygulanabileceğine dair bir hükme yer 

verilmemiş olduğundan artık sorumlu müdürler hakkında hapis cezasına 

hükmedilebilecektir. Ayrıca sorumlu müdürler ve onların bağlı oldukları yetkililer 

                                                
28 Bu hükmün karşılığını 5680 Sayılı Basın Kanununun 16.maddesinin 2.ve 3.bentleri 
oluşturmaktaydı. 2.bende göre,
     “Sorumlu müdür,mevkutelerde müstear adla veya imzasız veya remizli imza ile yayınlanan yazı 
veya haber veya resim veya karikatür sahiplerinin adlarını bildirmek zorunda değildir.Sahibi belli 
olmayan veya sorumlu müdür tarafından en geç mahkemece yapılacak birinci sorgusu sırasında 
sahibi doğru şekilde açıklanmayan yazı veya haber veya resim veya karikatürden dolayı 
sorumluluk,1.bent hükmüne bakılmaksızın,suçu vücuda getiren yazı veya haberi yazan veya resmi 
veya karikatürü yapan kimse gibi sorumlu müdüre aittir.”3.bende göre ise,
      “Sorumlu müdür mevkuten sahibi tarafından,rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya haber 
veya resim veya karikatürden sorumlu değildir.Bu taktirde sorumlu müdür hakkındaki ceza 
sorumluluğu yazı veya haber veya resim veya karikatürü yayınlatana aittir.”       
29 İçel ve Ünver,a.g.e.,ss.273-274. 
30 Sorumlu müdürler hakkındaki yaptırıma ek olarak,5680 Sayılı Basın Kanununun Geçici 
4.maddesine göre, 
    “Bu kanunun  yürürlüğe girdiği tarihte,sorumlu müdürler hakkında 16.maddenin 1.bendi yoluyla 
verilip kesinleşen hürriyeti bağlayıcı cezalarla infazına başlanmış hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı 
durur.Bu kimseler hakkında bu kanunun 16.maddesinin 1.bendi uyarınca para cezasına hükmolunur.”
      2.fıkra şöyle devam etmekteydi,
   “İnfazına başlanan hürriyeti bağlayıcı cezalar,647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre,verilecek olan para cezasından mahsup edilir.Çektirilen hürriyeti bağlayıcı cezalar 
için hiçbir tazminat talebinde bulunulmaz.Adli sicil kayıtları bu kanuna göre verilecek hükme göre 
düzeltilir.”
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hakkındaki para cezalarının ödenmemesi durumunda para cezaları 5237 sayılı TCK 

İle 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince 

hapis cezalarına çevrilecektir. 

Öyleyse eser sahibinin sorumlu tutulamayacağı yukarıda sayılı belli başlı 

hallerde sorumlu müdürle sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu 

olacaklardır. Bu haller taslakta ve kanunlaşan metinde aynı olmalarına karşın 

aralarındaki tek fark, kanunda ‘veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip 

bulunmaması’ şartının da ek olarak bulunmasıdır. Ancak eser, bu kişilerin karşı 

çıkmalarına rağmen yayımlanmışsa yayımlatan sorumlu tutulacaktır. Bu hüküm eser 

sahibinin bazen sorumluluktan kurtulmasına olanak veren ‘anonimlik (anonima)

hakkı’nı ifade etmektedir. Bu hak, ‘eser sahibinin belli olmaması’ hali bakımından

(yalnızca sorumlu müdür olan31) gazetecinin haber kaynağını saklamak ve tanıklıktan 

çekinme hakkını32 da kapsayan eser sahibinin kimliğini açıklamama hakkıdır.33

Ayrıntılı tanımıyla anonimlik hakkı, sorumlu müdürün bir yazıyı imzalamaya 

mecbur tutulamaması ve bir süreli yayında imzasız veya remizle yahut takma adla 

yayımlanan bir yazının yazarının öğrenilmek üzere hiç kimseye hiçbir baskı 

yapılamaması ve böylece bir sırrın muhafazasının bir sorumluluk veya sorumluluğu 

arttırıcı bir sebep olarak kullanılamaması anlamına gelmektedir. Tanıklıktan çekinme 

hakkı diğerleri örneğin süreli yayın sahibi, yayımcı, basımcı için de, maddede 

yazılmamış olsalar bile, kabul edilmelidir; çünkü kimlik açıklama konusundaki karar 

sorumlu müdüre aittir. Kaldı ki daha önce de değinmiş olduğumuz 12.maddede süreli 

yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi için haber kaynağını saklama ve 

tanıklıktan çekinme imkanı sağlanmıştır. Aksi halde anonima hakkının bir anlamı 

kalmaz. Ancak gerek 5680 Sayılı Basın Kanununda sorumlu müdürün eser sahibini 

bilmediği veya  mahkeme önündeki ilk sorgusundan sonra eser sahibinin kimliğini 

açıkladığı durumlarda cezalandırılmasını düzenleyen 16.madde,34 gerekse eser 

                                                
31 İçel , a.g.e., s.274.
32Ayrıca Basın Ahlak Yasası’nın 7. maddesinde de bu hak açıkça yer almaktadır,
   “Gazeteci kaynaklarının mahremiyetini koruyacak ve kendisine verilen sırlara saygı gösterecektir.”
33 Özek ve Erman , a.g.e., s.135.
34Ayrıca daha da ağır olarak, “……Haber yazısını yazan şahıs, 5680 sayılı Yasanın 16/2. maddesinde 
yazılı sürede kimliğini açıklamamışsa 16/1. maddeden yararlanamaz……” hükmünü getiren Yargıtay 
9.Ceza Dairesi’nin 1991 yılındaki kararı gereğince belirtilen sürelerde kimliği açıklamayan sorumlu 
müdürün cezası paraya çevrilemeyecekti. (Y.9.C.D.1990/3773 E., 1991/1254 K., 29.1.1991 T.) Ancak 
tüm bu olumsuz düzenlemelere rağmen adil bir 5680 Sayılı Basın Kanunu döneminde sorumlu 
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sahibinin belli olmaması durumunda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkiliye sorumluluk yükleyen 5187 Sayılı Basın Kanununun 11. maddesi,

isimleri açıklama konusunda baskı altında bıraktığından anonimlik hakkının 

sağladığı güvence zayıflamaktadır.35

Eser sahibini sorumlu tutamadığımız hallerde sorumlu müdür ve sorumlu 

müdürün bağlı olan yetkili sorumlu tutulduğundan objektif sorumluluk36 sözkonusu 

olmakla beraber yine de yazı işleri müdürünün sorumluluğunun sübjektif esaslara 

bağlanabilip bağlanamayacağı tartışmalıdır.37 Sorumlu müdür kasten hareket etmişse 

zaten sorun yoktur. Bu durumda eser sahibi ile birlikte asli fail olacaktır. Ancak 

dikkat ve özen görevini savsaklayarak suç olan yayımı engellememişse taksirli 

davranışından sorumlu tutulacaktır. Belirtilen koşullarla sorumlu tutulacak sorumlu 

müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkiliye verilecek ceza işlenen suçtan 

kaynaklanan ve eser sahibi hakkında uygulanamayan cezadır.38

Nihayet, sorumlu müdürün sorumluluğu ile ilgili olarak sorumlu müdürün 

‘geçici bir süreliğine işini başkasına yaptırması’ veya ‘değişmesi’ ya da ‘görevden 

ayrılması’ hallerine de değinmek gerekmektedir. 5680 Sayılı Basın Kanununda süreli 

yayının yazı işlerini ‘fiilen idare eden kişi’nin sorumlu olacağı açıkça belirtilmişti.

Fiilen idare etmede faaliyetin kısa bir süre için başkasına yaptırılması durumunda 
                                                                                                                                         
müdürün eser sahibinin adını doğru olarak vermemesi durumunda cezalandırmak için kastının 
aramasının gerektiği savunulmaktaydı. Örneğin hata yaptıysa cezası ya para cezasına çevrilmeli bkz.:
Samsun Demir, a.g.e., s.81 ya da hiç ceza verilmemeliydi. Bkz.:Erman ve Özek, a.g.e., ss.139,140. 
Aksi halde sorumlu müdür dava konusu yazıyı müstear adla yayınladığı için yazıyı yazan durumuna 
geçecek ancak cezası paraya çevrilemeyecekti.Bkz.: Günay, a.g.e., s.40.
35 İçel ve Ünver, a.g.e., s.273.
36  Kayıhan İçel, “Basın Kanunu Tasarısı II”, Güncel Hukuk Dergisi, , sayı: 6, İstanbul, 2004, s.41.
37 5680 Sayılı Basın Kanununun yürürlükte olduğu dönemde de yazı işleri müdürünün kusurunun mu 
aranması gerektiği yoksa sorumluluğunun objektif sorumluluğun bir türü mü olduğu tartışmalıydı.
Sorumluluğu sübjektif temele dayandıran yazarlar 16. maddenin 3. bendinde bulunup da 1979’da 
çıkartılan “Sorumlu müdür suç teşkil eden haber,vesika veya yazıyı mahiyetini bilmeden yayınlamış 
ise bunların sorumluluğu yalnız haber beyan veya vesikayı verene veya yazı yazana aittir.”cümlesine 
dayanmaktaydılar. Diğer görüşü benimseyen yazarlara göre de yazı işleri müdürünün bir kastı veya 
iştiraki yoksa ve dikkat-özen ödevini savsaklamış ya da kusursuz olarak denetim ödevini ihlal etmişse 
o zaman cezasız kalacağından sorumluluğunun objektif olması yani 16. maddeye dayanması 
gerekmekteydi. Bkz.: Özen, a.g.e., ss.271, 273, 275, 279, 280. Somut olayda kasten hareket etmiş 
olduğu saptandığında problem olmamakla beraber ceza hukukundaki ‘kusursuz ceza olmaz’ ilkesi 
gereği 16. maddenin düzenlediği özel sorumluluk rejimi içinde değişik bir kusurluluk anlayışını 
yansıtmaktadır. Bkz.:İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.252. Ancak objektif sorumluluğun bir netice 
sorumluluğu mu, özel hukuktaki kusursuz sorumluluk ile aynı anlamda mı olduğu, kanuni sorumluluk 
mu olduğu yoksa kusur sorumluluğunun bir türü mü olduğu konusu da tartışmalı olmakla beraber 
doktrinde genel kabul gören görüş, objektif sorumluluğun bütünüyle kusurluluğu dışlamadığından 
dolayı bir netice sorumluluğu olduğuydu. Bkz.: Sözüer, a.g.e., ss.89,90,91.
38 İçel ve Ünver, a.g.e., ss.275-276.
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dahi gerçek görevli sorumlu olacaktı yani görevin devam etmesi yeterliydi.39 Oysa ki 

5187 Sayılı Basın Kanununda, sorumlu yazı işleri müdürünün görevden ayrılması 

halinde bir an önce yeni yazı işleri müdürünün atanmasını sağlamak40 ve madde 

gerekçesinde belirtildiği gibi, süreli bir yayının sorumlu müdürlüğünü üstlenmiş 

kişinin, yazı işlerini fiilen idare etmediğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulmasını 

bertaraf etmek için41 sorumluluk, yazı işlerini fiilen idare eden kişiye verilmediği 

gibi, hatalı olarak sorumlu müdürün değişmesi durumunda sorumluluğun yazı işlerini 

fiilen idare eden kişiye ait olacağını düzenleyen 10. maddenin 3. fıkrasındaki gibi bir 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durum ceza hukukundaki şahsi sorumluluk 

ilkesine ters düştüğünden ve 3. kişinin eyleminden sorumluluğa yol açacağından 

dolayı doktrinde eleştirilmektedir.42 Bu sebeple ilgili hüküm 3. şahsın fiilinden 

sorumluluk şeklinde uygulanmamalı ve Yeni TCK’nın  ceza sorumluluğunun 

şahsiliğini düzenleyen ve başkasının fiilinden dolayı sorumluluğu engelleyen 

20.maddesi ile yine TCK’nın genel hükümlerinin özel ceza kanunları ve ceza içeren 

kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacağını düzenleyen 5. maddesi hükmü göz 

önünde bulundurulmalıdır.43 Ancak 5187 Sayılı Basın Kanununda yer alan 

8.maddesinin 4.fıkrası ile sorumlu müdürün bu görevden ayrılması halinde yenisi 

tayin edilinceye kadar (hukuki ve cezai) sorumluluğun yayın sahibine veya 

temsilcisine ait olacağı açıkça belirtilerek sorumlulara işaret edilmiştir.

Eser sahibi ve bazı durumlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkilinin sorumluluğundan bahsedildikten sonra bir şerh düşülerek, bu eserin 

sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına 

rağmen yayımlanması halinde bundan doğan sorumluluğun yayımlatana ait olduğu 

belirtilmektedir. Bu hüküm, sorumlu müdürün,süreli yayın sahibi tarafından rızasına 

                                                
39 A.e., s.180. Bakanlık gerekçesine göre, bu durum, gerçek failin cezalandırılması, süreli yayının 
yayımında aktif rol oynayan, insiyatifi elinde bulunduran kişinin muhatap kabul edilebilmesi için 
kabul edilmiştir. Bkz.: İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, ss.154,155.
    Doktrindeki bir görüşe göre, sorumlu müdürün, herhangi bir sebeple süreli yayının yayımı sırasında 
iş başında bulunamayacağı bir sırada yerine başka birini bırakmak zorunda olduğuna aksi halde 
yayından doğan bütün sorumluluğun kendisine ait olacağına dair bir hükmün kanuna konulması 
gerekmekteydi. Bkz.: Erman ve Özek, a.g.e., s.57.
40 Basın Kanunu Özgürlükçü Bir Kimlik Kazanacak, (Çevrimiçi) http :// www .medyakronik.
com/arsiv/130202m.html, 31.08.2005.
41 Basın Yasası, Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri, 24 Mart 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.belgenet.com/yasa/k5187-2.html., 02.09.2005.
42 İçel ve Ünver, a.g.e., ss.173,178.
43 A.e., s.179.
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aykırı olarak yayımlanan yazı v.s.’den sorumlu olmayacağını bu durumda 

yayımcının sorumlu tutulacağını düzenleyen 5680 Sayılı Basın Kanunu’ndaki 3.

bende benzemektedir.44

Yayımcı kavramı 5187 Sayılı Basın Kanununun 2. maddesinde 

tanımlanmıştır. ‘Yayımcı’, bir eseri basılmış eser durumuna getirip yayımlayan 

gerçek veya tüzel kişidir. Daha detaylı tanımıyla yayımcı, süreli veya süresiz 

yayınların içeriğini teşkil eden yazı, makale, karikatür, resim gibi eserleri eser 

sahiplerinden bir şekilde temin ederek matbaada basımını ve okuyucuya ulaştırılmak 

üzere dağıtımını üstlenen, bunun için sermaye koyan, yayın politikası konusunda 

karar veren ve uygulayan gerçek ya da tüzel kişidir.45 Bu düzenleme ile yedek-

tamamlayıcı konumunda olan üçüncü bir sorumluluk basamağı yaratılmıştır. Zira 

yayımlatanın sorumluluğu sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkilinin karşı çıkmalarına rağmen eserin yayımlanması dolayısıyladır. Bu da 

göstermektedir ki, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin ceza 

sorumluluğu sübjektif niteliktedir.46 Ancak yine de bu alanda ortaya çıkabilecek 

çeşitli sorunlar ve bazı haksız durumların önüne geçebilmek için yazı işleri 

müdürlerinin taksirden doğan sorumluluklarına dayanan özel bir suç yaratılması 

zorunludur.47

b. Süresiz Yayınlarda Ceza Sorumluluğu: Daha önce de 

söylediğimiz gibi hem dönemsel hem dönemsel olmayan yayınlarda asli fail, eser 

                                                
44 Bu bende göre sorumlu müdürün sahip olduğu veto hakkı, dönemsel yayın sahibine karşı 
işlemeyecek ve iradesi dışında gerçekleştirilen yayından sorumlu müdür sorumlu tutulamayacaktı.
Ancak veto hakkının genel yayın müdürüne karşı kullanılamayacağı durumda yazı işlerini fiilen 
yönetenin genel yayın müdürü olduğu kabul edilerek o sorumlu tutulmalıydı .Bkz.:İçel, Kitle 
Haberleşme Hukuku, s.253.ve Sözüer, a.g.e., s.93. Doktrinde objektif sorumluluk durumunda bile 
iradi temel bir hareket aranacağından bu son hüküm ceza hukukunun genel bir kuralının özel bir 
örneği olup  yine de bir subjektif sorumluluktan sözedilebileceği kabul edilmekteydi. Ancak yayının 
dönemsel yayın sahibi tarafından sağlanması ve bu yayının yazı işleri müdürünün rızasına aykırı 
olarak gerçekleşmesi gerekiyordu. Bkz.: Bu konudaki Yargıtay kararı (R.G.15 Mayıs 1979, No: 
16638) için bkz.: Öztekin Tosun, “Basın Suçlarında Ceza”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi,
Sayı:2, 1979, s.11. Hatta yazı işleri müdürü haberi, vesikayı veya yazıyı suç teşkil ettiğini bilmeden 
yayımladığında sorumluluktan kurtulacaktı. Bkz.:İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.254.
44 Bu konudaki Yargıtay kararı (R.G.15 Mayıs 1979, No: 16638) için bkz.: Tosun, a.y., s.11.
45 Cevat Özel, 5187 Sayılı Basın Kanununda Sorumluluk, (Çevrimiçi) http://www.medya-
turk.net/mevzuat-sorumluluk.html, 15.02.2005.
46 İçel ve Ünver, a.g.e., s.276.
47 A.e., s.277.
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sahibidir. Bu temel sorumluluk kuralı dışında Basın Kanunu Taslağı’nın 14.

maddesinin 3. fıkrası ise süreli olmayan yayınlardaki basamaklı ceza sorumluluğu 

esaslarını belirmekteydi. İlgili fıkraya göre,

“Süreli olmayan yayınlarda ise eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında 

yurt dışında bulunması veya Türk Mahkemelerinde yargılanamaması veya verilecek cezanın 

eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi 

hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip 

bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması hallerinde 

ise basımcı sorumlu olur.”

5187 Sayılı Basın Kanununun süresiz yayınlarda ceza sorumluluğunu 

düzenleyen 11. maddenin 4. fıkrasına göre de, 

“Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza 

ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye’de 

yargılanamaması48 veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının belli 

olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması 

nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur.”49

Yani burada da tıpkı süreli yayınlarda sözkonusu olan basamaklı sorumluluk 

bulunmaktadır. İştirak hali dışında, alt basamaktaki kişileri sorumlu tutabilmek için 

                                                
48 Bu şartın karşılığı olarak 5680 Sayılı Basın Kanunu’nun 16. maddesinin 3. fıkrasında ‘Türk 
mahkemelerinde dava açılamadığı haller’ ibaresi yer almaktaydı. Bu ibare ile davanın açılmasına 
engel olan nedenler yüzünden basanın sorumlu tutulabileceği örneğin eser sahibi ile yayıncının dava 
açılmadan ölmesi, gaipliği ya da dokunulmazlığı gibi bir durum ya da dava şartlarının 
gerçekleşmemesi bkz.: Erman ve Özek, a.g.e., s.153; Sözüer, a.g.e., ss.105, 108 ile hazırlık 
soruşturmasında sözü edilen kişilerin yurt dışına kaçmış olduklarının saptanması hali 
kastedilmekteydi. Bkz.: Özen, a.g.e., s.288. Bu durumda sorumluluk bir alt basamağa geçerken, eser 
sahibi ile yayımcının hakkında dava açılabildiği ancak isnat kabiliyetinin olmadığı akıl hastalığı gibi 
hallerde ise alt basamaktakiler sorumluluktan kurtulmaktaydılar. Bkz.: Sözüer, a.g.e., ss.103, 104. Bu 
sakıncanın önlenmesi için yeni kanunla ibare, ‘Türkiye’de yargılanamama’ olarak değiştirilmiştir.
49 5680 Sayılı Basın Kanununun 1.fıkrasının 4. bendi ile 2. ve 3.fıkralar süresiz yayınlardaki ceza 
sorumluluğunu düzenlemekteydi. İlgili fıkralara göre,
     “4-Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğu suçu 
oluşturan eserin yazarı, çevireni veya çizeni ile birlikte yayınlatana aittir. Ancak, yayınlatanlar için 
verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur.
Para cezasının hesabında 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 4 .maddesinin birinci 
bendinde belirtilen miktarın aşağı haddi esas alınır. Yayınlatanlar için emniyet gözetimi altında 
bulundurma cezası verilmez.
      Mevkute tanımına girmeyen basılı eserin sahibinin belli olmaması halinde sorumluluk,yukarıdaki 
fıkra hükmüne bakılmaksızın yayınlatana aittir. Eser; yazarı, çevireni ve çizeninin bilgi ve izni dışında 
yayınlandığı taktirde sadece yayınlatan,eseri vücuda getiren gibi sorumlu olur.
     Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu kimseler aleyhine Türk mahkemelerinde dava 
açılamadığı taktirde sorumluluk basana basan da belli olmadığı taktirde satan ve dağıtana aittir.”
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üsttekini sorumlu tutamamak gerektiğinden yedek-tamamlayıcı nitelikte bir 

sorumluluk sözkonusudur. İlk basamakta eser sahibi ile yayımcıyı süreli yayınlardaki 

yazı işleri müdürü gibi birinci basamakta sorumlu tutan 5680 Sayılı Basın 

Kanunu’nun aksine 5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu süresiz yayınlarda da birlikte 

sorumluluk sistemini terk ederek ilk basamakta eser sahibini sorumlu tutmakta eğer 

eser sahibi belli değilse veya maddede belirtilen şartlar gerçekleşmezse ikinci 

basamakta yayımcıya sorumluluk yüklemektedir. Eğer yayımlatan da sorumlu 

tutulamazsa  o zaman üçüncü basamakta basımcı sorumlu tutulacaktır. Ancak gerek 

yayımcıyı gerekse basımcıyı sorumlu tutmak için süreli yayınlardaki sorumlu müdür 

ve bağlı olduğu yetkilinin sorumlu tutulabilmesi için gerekli olan şartlardan 

sonuncusu olan ‘veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin 

hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi’ şartı aranmamıştır. Ancak Basın 

Kanunu Taslağı’nda bu şart aynen süreli olmayan yayınlar için de geçerliydi. Ancak 

tıpkı süreli yayınlardaki ceza sorumluluğundaki gibi kanunda yer verilen ‘veya 

yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması’ şartına taslakta yer verilmemişti.

‘Yayımcı’, süreli yayınlardaki sorumlu müdür gibi süreli olmayan yayını 

yayımdan önce kontrol edip suç teşkil edebilecek olan kısımları çıkartacaktır. Bu 

sebeple yayımcı dikkatsiz ve özensiz olursa bundan doğan taksirli davranışından 

sorumlu tutulacaktır. Bu sebeple uygulanacak cezanın buna uygun bir ceza olması 

gerekmektedir. 5680 Sayılı Basın Kanunu döneminde de yayımcının 

sorumluluğunun, objektif sorumluluk olduğu ve sorumlu müdürden farklı olarak 

sorumluluğunun sübjektif temele oturmadığı savunulmaktaydı.50 Ancak bir kısım 

yazarlar yayımcının sorumluluğunun sübjektif sorumlulukla objektif sorumluluk 

karışımından meydana geldiğini ileri sürmekteydiler. Bu sebeple yayımcının bilgisi 

ve iradesi dışında yayım gerçekleşmişse artık yayımlatanın sorumluluğundan 

sözedilemeyecekti.51 Bu konudaki bir diğer görüş ise, yayımcının taksirli olması 

halinde sorumlu tutulması ve eserin içeriğini denetlemede göstereceği ihmalinin 

bağımsız bir suç türü olarak düzenlenmesiydi.52 Ayrıca yayımlatanlar için emniyet 

gözetimi altında bulundurma cezası verilmeyeceği gibi eser sahibinin izni olmadan 

                                                
50 Sözüer, a.g.e., s.102.
51 Akbulut, a.g.e., s.93.; Günay, a.g.e., s.44. 
52 Özen, a.g.e., ss.284, 285.
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eseri yayımlatan eser sahibi gibi sorumlu tutulup, hürriyeti bağlayıcı cezanın para 

cezasına çevrilmesi imkanı bulunmayacaktı.

5187 Sayılı Basın Kanununda da yayımcı için esas suçtan sorumluluk 

öngörülerek kasıtlı bir suçtan taksir nedeniyle cezalandırma yoluna gidilmiştir.

Yayımlatanın eser sahibi ile birlikte sorumluluğunda yukarıda dönemsel yayınlardaki 

ceza sorumluluğunu anlatırken bahsettiğimiz sorumlu müdürlerdeki gibi 

sorumluluğun sübjektif olduğunu gösteren dayanabileceğimiz bir ibare bulunmadığı 

halde ancak taksirli bir davranışı varsa yayımcıyı sorumlu tutmak gerekir. 53

5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan ‘basımcı’ ise,

bir eseri basım araçları ile basan veya diğer araçlarla çoğaltan, 5681 Sayılı Matbaalar 

Kanunu’nun 3. maddesine göre beyanname verip matbaa açmış olan gerçek ve tüzel 

kişidir. Basımcının basılmış eserdeki suç unsurlarını tespit etme gibi bir görevi 

bulunmadığından tıpkı 5680 Sayılı Basın Kanununda olduğu gibi54 onun 

cezalandırılmasında ‘kusursuz ceza olmaz’ ilkesine aykırılık yani objektif 

sorumluluk ve sübjektif sorumluluk esaslarına aykırılık sözkonusudur ki bu durum 

yeni TCK’nın başkasının fiilinden dolayı sorumluluğu yasaklayan 20. maddesine de 

açıkça aykırıdır.

5680 Sayılı Basın Kanununun 16. maddesinde son basamakta yer alan satan 

ve dağıtanın sorumluluğu55 yeni basın kanununda sözkonusu olmamakla beraber  

aşağıda kovuşturma usulünü anlatırken bahsedeceğimiz üzere basılmış eserlere “El 

                                                
53 İçel ve Ünver, a.g.e., s.279.
54 5680 Sayılı Basın Kanunu yürürlükteyken de baskın görüş, basanın süresiz yayının içeriğini 
oluşturan suçtan sorumlu tutulmasının tam anlamıyla bir objektif sorumluluk olduğu ve cezasının para 
çevrilmesine olanak olmadığından oldukça katı olduğuydu. Bu yüzden basanın sorumluluğu kusursuz
ceza olmaz ilkesine aykırıydı ve içerikten sorumlu tutulması başkasının fiilinden sorumluluk anlamına 
gelmekteydi. Bkz.:İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.258. Bu doğrultuda bir görüşe göre, basan, eser 
sahibi ve yayımcının Türk mahkemeleri önüne çıkartılamamasında kusuru ya da neden olduğu bir 
eylemi varsa sorumlu tutulmalıydı. Şunu da belirtmek gerekir ki,eğer eser sahibi veya yayımlatan belli 
ise dava açma süresi geçmiş olsa bile basan sorumlu tutulamayacaktı. Bkz.: Erman ve Özek, a.g.e., 
ss.151,152.
55 Satan, süreli ya da süresiz yayınları bir bedel karşılığı dağıtan kişi; dağıtan ise, basılmış eser 
nüshalarını çok sayıda kişilere ulaştıran kişidir. Her ikisinin sorumluluğu, eserin içeriğinin suç 
oluşturduğunun bilmelerine gerek olmadığından dolayı objektif sorumluluktu. Bkz.: Özen, a.g.e., 
ss.287, 288, 291.; Samsun Demir, a.y., s.84. Yine aynı şekilde basan belli ise ancak hakkında dava 
açılamıyorsa satan ve dağıtan sorumlu tutulacaktı. Satan ve dağıtanın sorumluluğu objektif esaslara 
dayanmakta ve satan ve dağıtanın basın suçundan ayrı olarak durumunu bilerek satış yapması halinde 
eser sahibinin fiiline iştirak etmiş olacaklardı. Ancak bir kısım yazarlara göre, 2231 Sayılı ve 2950 
Sayılı Kanunların metinden ‘bilerek’ kelimesini çıkartmış olduğundan bir görüşe göre, satış ve 
dağıtım işini bilerek yapmış olmaları gerekecekti. Bkz.:Günay, a.y., s.44.   
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koyma, dağıtım ve satış yasağı”nı düzenleyen 25. maddesinin son fıkrası gereğince,

hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılmış olan süreli veya süresiz yayın ve 

gazetelerin Türkiye’de dağıtımının veya satışa sunulması, maddenin 2. fıkrasında tek 

tek belirtilmiş olan kanunların ilgili maddeleri gereğince yasaklanabilecek ve bu 

şekilde yasaklanmış yayınları bilerek dağıtanlar veya satanlar, bu yayınlar yoluyla 

işlenen suçlardan ötürü eser sahibi gibi sorumlu tutulacaklardır. Böylece satan ve 

dağıtanın sorumluluğu genişletilerek tüm basılı eserler için kabul edilmiş ve 

ağırlaştırılarak eser sahibi gibi sorumlu tutulmuştur.  

5680 Sayılı Basın Kanununun 16. maddesinin 4. fıkrası, “Sahibinin rızası 

olmadıkça Türkiye’de yayımlanan yayınlardan aynen yapılacak iktibaslarda sorumluluk 

iktibas edene aittir.” hükmünü getirmişti. Yani eser sahibinin rızası olmadan eserden 

alıntı yapıldığında eser sahibi sorumlu tutulamayacak; ancak eser sahibi alıntı 

yapılmasına rıza göstermişse o zaman yeni yayın eyleminin de asli faili olacaktı.

Ancak ne taslakta ne de yeni basın kanununda böyle bir hükme yer verilmemiştir.

1988 yılında 3445 Sayılı Kanunla 5680 Sayılı Basın Kanununa eklenen 5.

fıkra ise, “Bu kanun ile diğer kanunların basılı eserin sahip veya yayınlatanını cezai veya 

bakımından sorumlu kıldığı hallerde,sahip veya yayınlatan tüzelkişi ise,temsilen bir gerçek 

kişi gösterilmiş olsa bile sorumluluk tüzelkişiye aittir.” hükmünü getirmişti. Bu durumda 

tüzel kişiyi temsilen bir gerçek kişi gösterilmiş olsa bile sorumluluk tüzel kişiye ait 

olacağından hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanamayacaktı. Ancak bu hüküm ‘cezai’ 

sorumluluğun tüzel kişiye ait olmasını  sonuçladığından kanuna aykırı bir durum 

yaratmıştır. Ancak 5187 Sayılı Basın Kanununda böyle bir hüküm de 

düzenlenmemiştir.

Son olarak 5187 Sayılı Basın Kanununun 11.maddesinin 5. fıkrasına 

değinmemiz gerekmektedir ki bu fıkra ile genel bir hüküm getirilerek, tıpkı basın 

kanunu taslağında olduğu gibi, basılmış eserler yoluyla işlenilen suçlardaki ceza 

sorumluluğunu düzenleyen 11. madde hükümlerinin süreli ve süresiz yayınlar için bu 

kanunda aranan şartlara uyulmadan yapılan yayınlar hakkında da uygulanacağı 

hükme bağlanmıştır. Yani suçun işlendiği an ile süreli ve süreli olmayan yayınlardaki 
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ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler, Basın Kanununda aranan şartlara uyulmaksızın 

yapılan yayınlar hakkında da uygulanacaktır.56

      B. ‘BASIN DÜZENİNE KARŞI İŞLENİLEN SUÇLAR’DA 

           CEZA SORUMLULUĞU

Daha önce de söylediğimiz gibi “basın düzenine karşı işlenilen suçlar”

basının idari rejiminin düzenini sağlamak için getirilmiş ve yaptırıma bağlanmış olan 

suçlardır. Bu sebeple ‘sorumluluk esasları’ yönünden gerek yürürlükten kalkan eski 

5680 Sayılı Basın Kanunundaki gerekse 5187 Sayılı Basın Kanununda “basılmış 

eserin içeriğine ilişkin suçlar” için düzenlenmiş olan ‘özel sorumluluk’ maddesinin 

sisteminden ayrılmaktadırlar. Basın düzenini bozucu davranışta bulunan kişi genel 

sorumluluk kurallarına göre cezalandırılacaktır. Buna göre, “basılmış eserin içeriğine 

ilişkin suçlar”da suç, yayım anında oluşurken “basın düzenine karşı işlenilen 

suçlar”da kanunda öngörülen yükümlülüklere aykırı davranıldığında işlenmiş olur.

Gerek 5680 Sayılı Basın Kanununda gerekse 5187 Sayılı Basın Kanununda basın 

zabıtası suçlarından dolayı ceza sorumluluğunu düzenleyen özel kurallar kabul 

edilmeyerek bu konuda sorumluların saptanması işinin ceza hukukunun genel 

kurallarına göre yapılması yolu seçilmiştir. 

Özellikle şunu da belirtmek gerekir ki, bütün “basın düzenine karşı işlenilen 

suçlar”, sübjektif sorumluluk sistemine bağlı olduğundan ihmali ve icrai hareket 

kimin tarafından yapıldıysa suçun faili o olacağı gibi, fiiller ancak kasten işlenirse 

suç oluşturacaktır. Ayrıca hareketin iradiliği yeterli olmayıp neticeye yönelik olması 

da aranacaktır.57

“Basın düzenine karşı işlenilen suçlar” gerek 5680 Sayılı Basın Kanununda 

gerekse 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun kendi içerisinde, çok sayıda ve dağınık olarak 

düzenlenmiştir. Ancak her bir suçta sorumlu tutulacak olan kişi farklıdır ve çoğu 

suçta bu kişiler açık olarak belirtilmektedir.

                                                
56 İçel ve Ünver, a.g.e., s.278.
57 Özek, a.g.e., s.754.
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Üçüncü Bölüm

5187 SAYILI YENİ BASIN KANUNUNDA YER ALAN 

BASIN DÜZENİNE KARŞI İŞLENİLEN SUÇLAR

     I. BASIN DÜZENİNE  KARŞI İŞLENİLEN SUÇLARIN 

        TÜRLERİ

A. YAYIM ÖNCESİNDEKİ BASIN DÜZENİNE KARŞI         

İŞLENİLEN SUÇLAR

Daha önce basın düzenine karşı işlenilen suçları anlatırken doktrinde bu

suçların kendi içerisinde yayım öncesindeki, yayım sırasındaki ve yayım 

sonrasındaki basın düzenine karşı işlenilen suçlar olarak 3’e ayrıldığını söylemiştik. 

Bu ayrım gereğince, “yayım öncesi basın düzenine karşı işlenilen suçlar”, yayımla 

ilgili olmayan birtakım idari yükümlülüklere aykırı davranışlardır. Yayımın 

gerçekleşmesinden önce yasanın koyduğu bazı yükümlülüklere aykırı davranma 

eylemleri bu suçları oluşturacaktır. Bu suçlar, gerekli hareketin kanunda gösterilen 

süre içerisinde yapılmadığı anda oluşurlar.

5680 Sayılı Basın Kanununun 9.maddesinin 3.fıkrasında ‘gerekli bilgileri 

taşımayan veya eksik taşıyan’ ya da ‘kanuni nitelik ve şartları haiz olmayan 

kimseleri sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren’ beyannamelerin verilmemiş 

sayılacağı hükme bağlanmıştı. 21.maddenin 1.fıkrasında ise ‘beyanname vermeden 

yayım faaliyetine girişme’ ayrıca yaptırıma bağlanmaktaydı. Oysa ki 5187 Sayılı 

Basın Kanununda eski basın kanunundan farklı olarak ‘beyanname vermeme’1 ayrı 

                                                
1 Gerek 5680 Sayılı Basın Kanununun gerekse bugün yürürlükte olan 5187 Sayılı Basın Kanunundaki 
‘beyanname verme yükümlülüğü’nün temelinde aslında 5681 Sayılı Matbaalar Kanunu yer 
almaktadır. Kanunun 1.maddesine göre,
     “Matbaa kurulması izne bağlı değildir. Ancak matbaa açılmadan evvel kurulacağı yerin en büyük 
mülkiye amirine bir beyanname verilir. Bu beyanname, matbaayı açacak olan kimse ve varsa ortak 
veya mümessilleri taraflarından imzalanır ve bunların adları, soyadları, tabiiyetleri, ikametgahları, 
matbaanın yeri ve hangi dillerde, hangi tabı sistemiyle çalışacağı yazılır ve gerekli vesikalar eklenir.”
      Öyleyse süreli yayının ortaya konulmasını yani çıkartılmasını sağlayan matbaanın kurulması da 
beyanname verilmesine bağlıdır. 2.maddeye göre,
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bir suç olarak düzenlenmemiştir.2 Yani ‘beyanname verme yükümlülüğü’ ayrı bir 

madde ile yaptırıma bağlanmamış, süreli yayın faaliyetine girişebilmek için 

sözkonusu beyannamenin zaten verilmiş olduğu kabul edilmiştir. Ancak beyanname 

verme yine de bir yükümlülüktür ve bu yükümlülük gazete ve derginin hergün veya 

haftanın belirli günlerinde ya da belirli bölgelere ait olmak üzere yayımladıkları 

ilaveler için de geçerlidir.3

5680 Sayılı Basın Kanununun 22.maddesinde ayrıca ‘beyannamedeki bilgi ve 

belgelerin doğru olmaması yani hakikate aykırı beyanname verme’4; 21 maddesinin 

2.fıkrası ile 23.maddesinde de ‘değişiklik durumlarında yeniden beyanname 

vermeme’ de cezai yaptırıma bağlanmaktaydı.5

                                                                                                                                         
      “Beyanname muhteviyatında her hangi bir suretle vukua gelecek değişiklikler, bu değişikliklere 
taallük eden vesikalarla birlikte beş gün içinde birinci maddede yazılı mercie bildirilir.”
       Yani en büyük mülki amirine bildirilecektir. İlgili kanunun 5.maddesi ile de Basın Kanunu 
gereğince süreli yayının çıkarılması için lüzumlu beyannamenin verildiği anlaşılmadıkça süreli 
yayınların matbaalarda basılmasının yasak olduğu belirtilerek süreli yayının basılabilmesi için  
öncelikle süreli yayının kuruluşunda verilen beyannamenin matbaacıya ibrazı şart koşulmuştur.
Böylece Basın Kanununun beyanname verme zorunluluğu getiren maddesi Matbaalar Kanunu ile de 
desteklenmektedir. 6.maddeyle yaptırım getirilerek, beyanname vermeden matbaa açanlarla ikinci , 
dördüncü ve beşinci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenlerin Türk Ceza Kanununun ‘Kanuna 
Aykırı Matbaacılığı’ düzenleyen 533.maddesine göre cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. İlgili 
533.madde, 765 Sayılı TCK’nın kabahatleri düzenleyen 3.kitabında yer almaktaydı. Ancak yeni 
TCK’dan kabahatler çıkartılarak ayrı bir kanun ile (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu) kabahatler 
düzenlenmekle beraber böyle bir kabahate bu kanunda yer verilmemiştir. Ancak buradaki atfın 
belirtilen maddedeki cezaya doğrudan doğruya olması dolayısıyla bu cezalar 6.madde açısından halen 
yürürlüktedir. Son olarak Matbaalar Kanunu’nun 7.maddesi ile de gerçeğe aykırı beyanname 
verenlerin hem hapis hem de ağır para  cezası ile cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır.
      5680 Sayılı Basın Kanununun 8.maddesinde, beyannamenin süreli yayın sahibi, sorumlu müdür 
veya müdürler tarafından imzalanması yeterli görülmüşken 5187 Sayılı Kanunun 7.maddesinin 
2.fıkrasında sorumlu müdür ve yayın sahibinin yanı sıra, yayın sahibinin 18 yaşından küçük ya da  
(sonradan) kısıtlı bir kişi veya tüzel kişi olabileceği ihtimali de düşünülerek temsilcinin de imzasının 
bulunması gerektiği hükme bağlanmıştır. Öyleyse beyannamenin süreli yayın sahibi ve sorumlu 
müdür tarafından imzalanması gerektiği için bu kişiler beyannameyi vermesi gereken dolayısıyla 
‘gerekli ve/veya gerçek bilgileri içeren beyannameyi’ vermekle yükümlü olan kişilerdir. 
2 5680 Sayılı Basın Kanununun ‘beyanname verme yükümlülüğü’ ile ilgili 9.maddesinin son fıkrası
gereği beyanname vermeden yayım yapılması halinde mülki amirlikçe Cumhuriyet savcılığı 
aracılığıyla, yayımın durdurulması için asliye ceza mahkemesine başvurulacak, Asliye ceza 
mahkemesi de en geç 48 saat içinde yayımın durdurulup durdurulmayacağı hususunda kararını 
verecekti. Ayrıca 21.maddeye göre de, 9.maddenin beyanname ve eklerinin süreli yayın nerede 
çıkarılacaksa o yerin en büyük mülki amirliğine verileceğine dair 1.fıkrasına aykırı hareket edenlerin 2 
aydan 6 aya kadar hapse ve 12.000 liradan 30.000 liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilecekleri 
hükme bağlanmıştı.
3 İçel, a.g.e., s.145.
4 Beyannamedeki bilgilerin gerçeğe olması durumunda ayrıca kamu görevlisine evrak tanzimi 
sırasında gerçeğe aykırı beyan suçunun oluştuğu da kabul ediliyordu. Bkz.: İçel ve Ünver, a.g.e., 
s.165.
5 İçel, a.g.e., s.258.
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‘Beyannamenin verilmemiş sayıldığı’, ‘beyannamenin verilmediği’ ve 

‘beyannamedeki bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşıldığı’ durumlarda ayrıca 

‘yayım durdurma’ tedbiri de öngörülmekteydi. Bu suçlar ‘kanunda belirtilen 

nitelikleri taşımayan kişilerin basın faaliyetine katılmasına ilişkin’ olarak kabul edilip 

doktrindeki temel ayrım gereğince “yayım öncesi basın düzenine karşı işlenilen

suçlar” içerisine sokulmaktaydı. Ancak 5187 Sayılı Basın Kanununda beyanname 

verilmesi ile ilgili olan bu fiiller cezai bir yaptırıma bağlanmamış ve yalnızca 

‘mahkeme kararıyla durdurulan yayıma usulüne uygun beyanname vermeden veya 

değişiklikleri bildirmeden devam etme’ suçunun6 birer ön koşulu olarak 

düzenlenmişlerdir. Bu sebeple artık basın düzenine karşı işlenilen suçlardan 

değildirler.

5680 Sayılı Basın Kanunundaki 25.madde de ‘13.maddede yazılı şart ve 

vasıfları taşımayan kişileri çalıştırma’yı yaptırıma bağlamaktaydı. Ancak Basın 

Kanunu Taslağında çalışanların güvenliği ile ilgili hükümlerin yer almayışının 

eleştirilmiş olmasına karşın 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda eski kanundaki 

25.maddeye benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Netice itibariyle, 21., 22., 23.

ve 25.maddeler “yayım öncesi basın düzenine yönelik suçlar” olarak kabul 

edilmekteydi.7 Ancak 5187 Sayılı Kanunda hem ‘beyanname vermeme’ ayrı bir suç 

olarak düzenlenmemiş hem de ‘beyanname ve eklerinin gerekli veya gerçek bilgileri 

                                                
6 5680 Sayılı Eski Basın Kanunu’nda basın yoluyla işlenilen ve Ek 1.maddede yer alan devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi ile Atatürk Aleyhine İşlenilen Suçlar Hakkında Kanun ve Anayasanın 
174.maddesi kapsamında yer alan inkılap kanunları aleyhine işlenilen suçlardan mahkumiyet 
hallerinde o süreli yayın için ayrıca kapatma tedbiri de uygulanmaktaydı. Ek 2.madde gereğince de 
basın yoluyla işlenilen ve Ek 1.maddede yazılı suçlardan mahkumiyet hallerinde suç teşkil eden 
yazının yayımlandığı süreli yayının 1 günden 15 güne kadar kapatılmasına da mahkemece karar 
verilebilecekti ve kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktı. Aksi 
halde bu yayınlar sulh ceza hakiminin kararıyla toplatılacaktı. ‘Kapatılan Yayının Yayımına Devam 
Etme’ ayrı bir suç olarak düzenlenmişti. Buna göre; birinci fıkraya göre, kapatılmasına karar verilen 
süreli yayının yayımına kapatılma süresinde devam edenlerin veya o süreli yayının açıkça devamı 
niteliğini taşıyan yeni süreli yayın çıkaranların 1 aydan 3 aya kadar hapis cezası ile 
cezalandırılacakları hükme bağlanmıştı. Ancak 5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu’nda ‘yayın kapatma’ 
tedbirine yer verilmediğinden ‘Kapatılan Süreli Yayının Yayımına Devam Etme’ de ayrı bir suç 
olarak düzenlenmemiştir.
7 Çetin Özek, “Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi İle İlgili Bazı Problemler”, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XL, Sayı, 1-4, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası Koll.Şti., 1974, s.48.
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içermemesi’8 veya ‘yayın sahibinin veya temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5.ve 6. 

maddelerde yazılı şartlara sahip olmaması’ ve son olarak ‘beyanname içeriğinde 

meydana gelen değişikliklerin yeni bir beyanname ile bildirilmemesi’ halinde 5680 

Sayılı Basın Kanununun aksine ceza hukuku anlamında bir yaptırım 

düzenlenmemiştir. Beyanname ile ilgili durumlarda yalnızca ‘yayım durdurma’nın 

öngörülmüş olması ve çalışanlarla ilgili de ayrı bir düzenlemeye yer verilmemiş 

olması nedeniyle artık “yayım öncesi basın düzenine karşı işlenilen suçlar” olarak 

kabul edilemeyeceklerdir.

Ancak 22.maddede düzenlenmiş olan ‘basılmış eserleri tahrip etme veya 

bozma’ suçu ve ‘süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını veya 

satışını engelleme’ suçu ile 23.maddede düzenlenmiş olan ‘süreli yayınların dağıtım 

yükümlülüğüne uymama’ suçu, yayımdan bağımsız olarak basın düzeninin işleyişine 

yönelik olan ve yayım faaliyeti öncesinde gerçekleşen suçlar olduklarından “yayım 

öncesi basın düzenine karşı işlenilen suçlar” olarak kabul edilebileceklerdir. Ancak 

aşağıda ayrıca detaylı şekilde inceleyeceğimiz üzere 22.maddedeki suçların TCK 

124/3.maddesi karşısında durumları özellik arzetmektedir.

     B. YAYIM SIRASINDAKİ BASIN DÜZENİNE KARŞI           

İŞLENİLEN  SUÇLAR

“Yayım sırasındaki basın düzenine karşı işlenilen suçlar”, yayımdan önce 

başlayan ve basılmış eserin yayımlanmasından sonra tamamlanan suçlardır. Bu 

suçlarda basılmış eserin varlığı bir ön şarttır. Basılı eser yayımlanmadan bu suçlar 

oluşamayacaktır.9  

‘Basılmış eserin belirli bilgileri içermesi gerekliliği’ (impressum 

yükümlülüğü)ni düzenleyen 15.madde ile ‘bir süreli yayında daha önce yayımlanmış 

Olan haber, yazı ve resimlerin kaynak göstermeden yayımlama’ yı yaptırıma 

bağlayan 24/1 ve ‘yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen süreli yayın 

                                                
8 Doktrinde beyannamedeki bilgilerin gerçek olmaması durumunda kamu görevlisine evrak tanzimi 
sırasında gerçeğe aykırı beyan suçu ile bu eylemler arasında fikri içtima hükümlerinin uygulanması 
gerektiği kabul edilmektedir.Bkz.: İçel ve Ünver, a.y., s.165. 
9 Bıyıklı, a.g.e., s.84.
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sahibinin izni olmadan yeniden yayımlanması’nı düzenleyen 24/2.maddeye aykırılık 

da yayım öncesi başlayıp yayımla tamamlanan bir suç olduğundan “yayım

sırasındaki basın düzenine karşı işlenilen suçlar”dandır.10

    C. YAYIM SONRASINDAKİ BASIN DÜZENİNE KARŞI            

İŞLENİLEN SUÇLAR    

           

Bu suçlar da tıpkı yayım sırasındaki basın düzenine karşı işlenilen suçlar gibi 

basılmış eser yayımlanmadıkça oluşmuş sayılamaz ve fail cezalandırılamaz. Bu 

suçlarda basılmış eserin düşünsel içeriğinin önemi bulunmamaktadır.11 Bu suçların 

oluşabilmesı için suçun icra hareketlerinin yayımdan önce başlaması ve yayımla 

tamamlanması, ayrıca bu fiilin salt basılmış eserle işlenir olması ve basının idari 

rejimiyle ilgili bulunması gerekmektedir.12 Ancak kanunun yüklediği yükümlülüğün

yapılması gereken zamanda yerine getirilmediğinde bu suçlar oluşacaktır. 

‘Basılmış eseri teslim etmeme’yi düzenleyen 10.madde13 ile ‘mahkeme 

kararıyla durdurulan yayıma usulüne uygun beyanname vermeden veya değişiklikleri 

bildirmeden devam etme’yi düzenleyen 16.maddedeki suç14 ile ‘kesinleşmiş hakim 

kararına rağmen cevap ve düzeltme yazısının yayımlanmaması ya da süre ve/ya şekil 

şartlarına aykırı olarak yayımlanması’ suçunu düzenleyen 18.madde15 “yayım 

sonrasındaki basın düzenine karşı işlenilen suçlar” arasında yer almaktadır.

5187 Sayılı Basın Kanununun geçici maddelerinde bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli yayınların ‘yayın türünün 

bildirilmesi’; kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlananların da basım ve yayımının 

kanuna uygun hale getirilmesi yönünde intibak hükümleri de düzenlenmiştir. Bu 

                                                
10Ancak bazı yazarlara göre bu suç, “Yayım Öncesindeki Basın Düzenine Karşı İşlenilen 
Suçlar”dandır. Bkz.:Akbulut, a.g.e., s.89.
11 Bıyıklı, a.y., s.84. ve Samsun Demir, a.y., s.11.
12 Özek,  Türk Basın Hukuku, s.528.
13 5680 Sayılı Eski Basın Kanunu gereğince basılmış eser yayımı takip eden çalışma gününde 
verileceği için yeni kanundan önceki kabule göre bu, “Yayım Sonrası Basın Düzenine Karşı İşlenilen 
Suçlar”dan birisi olarak kabul ediliyordu. Bkz.: İçel ve Ünver, a.g.e., s.258 ve Özek, Basın 
Suçlarının İşlenmesi ve Takibi İle ilgili Bazı Problemler, s.49.
14 Bıyıklı, a.y., s.84 ve Akbulut, a.g.e., s.89 ve Özek, Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi İle ilgili 
Bazı Problemler, s.49.
15 Çetin, a.g.e., s.126.
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hükümlerden yalnızca Geçici 1.Madde, ‘süreli yayının yayın türünü bildirme’ 

yükümlülüğünü ceza hukuku anlamında yaptırıma bağlamıştır. Bu maddeye göre, 

5187 Sayılı Basın Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan 

süreli yayınların sahibi, sorumlu müdürü16 kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 30 gün içinde yayınların türünü yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirim yükümlülüğüne 

uyulmaması halinde yayın sahibi, sorumlu müdür 500 milyon liradan 20 milyar 

liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılacaklardır. Bu ceza bölgesel süreli 

yayınlarda 2 milyar liradan yaygın süreli yayınlarda 5 milyar liradan az 

olmayacaktır. Hernekadar bu suç da, “yayım sonrası basın düzene karşı suçlar”dan 

birisi ise de, bir geçici intibak hükmü niteliğinde olup 5187 Sayılı Basın Kanununun 

yürürlüğe girmesinden önce yayımlanmakta olan süreli yayınlar için getirilmiş 

olduğundan diğer suçlarda olduğu gibi ayrıca unsurlarıyla beraber incelenmeyecektir.

5187 Sayılı Basın Kanunu’nda  yine bir intibak hükmü olarak düzenlenmiş 

olan Geçici 2.madde ile de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum 

ve kuruluşlarınca yayımlanmakta olan süreli yayınların temsilcisi ve sorumlu 

müdürlerinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde süreli 

yayının basım ve yayımını bu kanunda öngörülen hükümlere uygun hale getirmeleri 

gerektiği hükme bağlanmış ancak ceza hukuku anlamında herhangi bir cezai yaptırım 

öngörülmemiştir. O halde yeni basın kanunu; durum, vasıf ve şartların yeni kanuna 

intibak ettirilmesi gereğini kamu kurum ve kuruluşları için de geçerli kabul ederek 

bu tür yayınları eski kanundan farklı olarak17özel kişilerin tabi olduğu esaslara tabi 

kılmıştır.18 ‘Süreli yayın temsilcisi’ kavramı açık olmamakla beraber bu kişinin 

kanunda tanımlanan ‘tüzel kişi temsilcisi’ olması gerekir. Ayrıca yeni düzenlemede 

tüm süreli yayınlar için kabul edilmiş olan intibak süresi eskisinden farklı olarak 1 

                                                
16 ’02.04.2004 Tarihli Basın Kanunu Tasarısı’na göre ‘sorumlu müdürü veya yardımcısı’
17 5680 Sayılı Basın Kanunu’nun Ek 6.maddesinin 1.fıkrasına göre, 
     “Devlet daire ve müesseseleri tarafından neşredilen mevkuteler,5680 Sayılı Kanunun basın 
yoluyla işlenilen suçlara , cevap ve düzeltme hakkına taallük eden hükümleri dışındaki mükellefiyet ve 
şartlara tabi değildir.”
       Bu hüküm sayesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan süreli yayınlar sadece 
basın yoluyla işlenilen suçlarla cevap ve düzeltme hakkına aykırılık hallerinde basın kanununun ilgili 
hükümlerine tabi olacaklardı. 
18 İçel ve Ünver, a.g.e., s.185.
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yıldan 6 aya düşürülmüştür.19

       II. 5187 SAYILI BASIN KANUNUNDA YER ALAN BASIN 

DÜZENİNE KARŞI İŞLENİLEN SUÇLAR

         A. YAYIM ÖNCESİNDEKİ BASIN DÜZENİNE KARŞI 

İŞLENİLEN SUÇLAR

1. Genel Bilgiler

5187 Sayılı Basın Kanununda “Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve 

bozma” başlığını taşıyan 22.maddenin 1. ve 2.fıkralarında iki ayrı suç 

düzenlenmiştir. İlk fıkrada yer alan suç, ‘basılmış eserleri tahrip etme veya bozma’ 

suçudur ve 5187 Sayılı Basın Kanunu ile getirilmiş olan yeni bir düzenlemedir. Bu 

fıkra gereğince kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımı veya 

dağıtımını veya satışını önlemek amacıyla tahrip eden veya bozan bir kişi20, fiili daha 

ağır bir suç teşkil etmediği taktirde bir yıla kadar hapis ve 1 milyar liradan beş milyar 

liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılacaktır.21

İkinci fıkrada yer alan suç ise daha önce yürürlükten kalkan 5680 Sayılı Basın 

Kanununda da düzenlenmiş22 olan ‘süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, 

                                                
19 Oysa ki 5680 Sayılı Eski Basın Kanunu’nun, Ek 6.maddesinin 1.fıkrası düzenlemesi gereği, kamu 
kurum ve kuruluşlarınca çıkartılan süreli yayınları kapsam dışı tutan, Geçici 3.maddesinin 1.fıkrasına 
göre, 
    “Bu kanunda yazılı hükümlere, durumları, vasıf ve şartları uygun olmayanlar kanunun neşri 
tarihinden itibaren 1 sene içerisinde riayet ve intibaka mecburdurlar.”
20 Oysa ki hem 17.07.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nda hem de ‘Basın Kanunu Tasarısı’nda 
tahrip etme veya bozma dışında ‘koparma’ fiili de suçun maddi unsurları ararsında belirtilmişti. Ancak 
kanunlaşan metinde 
21 Fıkra metni şöyledir,
“Kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımı veya dağıtımını veya satışını önlemek 
amacıyla tahrip eden veya bozan kimse, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği taktirde bir yıla kadar 
hapis ve 1 milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.”
22 5680 Sayılı Eski Basın Kanununda yer alan Ek Madde 8’de esasen ‘süreli veya süresiz yayınları 
satışa sunmaktan kaçınma’ cezalandırılmaktadır.  Ek 8.maddenin ilk fıkrasına göre,
  “Süreli ve süresiz yayınların satış arz edildikleri yerlere ulaştırılmasına rağmen bu yayınları satışa 
sunmaktan kaçınanların işyeri, şikayet üzerine, mahallin en büyük mülki amirliğince üç gün süre ile 
kapatılır. Fiilin tekrarı halinde kapatma cezası, üç aydan az olamaz. Mülki amirlerin kararlarına 
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dağıtımını veya satışını şiddet veya tehditle engelleme’ suçudur.

Her iki suç için de 3.fıkra ‘suçun nitelikli şekli’ olarak düzenlenmiştir. Bu 

nitelikli şekil gereğince, her iki suçun maddi unsurunu oluşturan fiiller, birden fazla 

kişi tarafından, halkın girebileceği bir yerde veyahut matbaanın bulunduğu yerde 

veya halka satış ya da dağıtım yapan yerlerde işlenirse suçun cezası yarısı oranında 

arttırılacaktır.23 17.03.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nda “……dağıtım yapan 

yerlerin etrafında toplanan kişiler tarafından işlenirse……” ibaresi de yer 

almaktaydı. Ancak 02.04.2004 Tarihli ‘Basın Kanunu Tasarısı’nda ve kanunlaşan 

metinde suçun işlendiği yer bakımından geçerli olan bu nitelikli şekle yer 

verilmemiştir. Metinden bu unsurun çıkartılmış olması zaten gereksiz olması 

dolayısıyla yerinde bir düzenleme olmuştur. Ancak nitelikli halde fiilin ‘birden fazla 

kişi tarafından işlenmesi’ şartı ile cezanın yarı oranda arttırılacağı yönündeki 

düzenleme de eğer şartları varsa iştirak hükümlerini uygulama olanağı bulunduğu 

için gereksiz bir düzenleme olduğu halde değişmeden kanunlaşmıştır.

5237 Sayılı TCK’nın hürriyete karşı suçların düzenlendiği bölümde yer alan

ve ‘Haberleşmenin engellenmesi’ başlığını taşıyan 124.maddenin 3.fıkrasında 765 

Sayılı TCK’dan farklı olarak her türlü basın yayın organının yayınının 

engellenmesinin ayrı bir fıkrada yaptırıma bağlanması sözkonusu olmuştur. Bu 

sebeple aşağıda ayrı bir başlık altında bu hükümleri karşılaştıracağız.  

                        

                    2. 5187 Sayılı Basın Kanununun 22.Maddesinde Yer Alan 

Suçların 5237 Sayılı TCK’nın 124/3.maddesi Karşısındaki Durumu

5187 Sayılı Basın Kanununun 22.maddesinde yer alan basın düzeni suçları 

‘basılmış eserler’ için geçerli olup, bu eserlere yönelik zarar verme filleri 

                                                                                                                                         
karşı sulh ceza mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilr.” 2.fıkra ile ilk fıkraya atıf yapılarak satışı 
engelleme fiili ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre,
   “Aynı hükümler, süreli veya süresiz yayınların satışa arz edildikleri yerlere ulaştırılmasını ve satışa 
sunulmasını tehdit, hile, menfaat temini veya başka bir şekilde engelleyen veya zorlaştıranlar 
hakkında da uygulanır. 
23 22.maddenin 3.fıkrası şöyledir,
    “Yukarıdaki fıkralarda öngörülen fiiller, umumi bir mahalde veya matbaanın veya umuma satış 
yapan veya dağıtım yapan yerlerde birden fazla kişi tarafından işlendiği taktirde verilecek ceza yarıya 
kadar arttırılır.” 
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cezalandırılmaktadır. 5237 Sayılı TCK’da basılmış eserleri konu alan ve onlara 

verilen zararı yaptırıma bağlayan başka bir hüküm de bulunmaktadır. Bu noktada 

değerlendirmemiz gereken husus, 5237 Sayılı TCK’nın “Haberleşmenin 

engellenmesi” başlıklı 124.maddesinin 3.bendindeki suçun basın kanunundaki 

22.maddedeki suçlar karşısındaki durumudur. Bu hükümlerin çeşitli yönlerden fiili 

değerlendirdiğini çeşitli suçları sonuçladıklarını yani birden fazla farklı suçun 

oluştuğunu kabul edecek olursak  farklı neviden fikri içtima hükmü kuralını 

uygulamamız gerekecektir. Ancak farklı suçların oluştuklarını kabul etmezsek TCK 

44.maddenin uygulanma imkanı kalmayacaktır.

Ortada farklı kanunlarda bulunan ancak aynı alanı düzenleyen ve aynı hukuki 

değeri koruyan suçlar bulunmaktadır. Şöyle ki, farklı kanunlarda yer alan bu 

hükümler ‘basın’ alanındaki düzenlemelerdir. Basın Kanununun 22.maddedeki 

suçların ihlal ettiği temel hukuki değer, haberleşme hürriyetidir.24 Aynı şekilde 

TCK’daki ‘Haberleşmenin engellenmesi’ suçunda da  bir anayasal hak olan 

haberleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Bu durumda çözmemiz gereken temel 

sorun, bu hükümlerin birbiri karşısındaki durumu olmaktadır. Haberleşmenin 

engellenmesi suçunun konusu her türlü basın yayın organının yayını olduğu için 

5187 Sayılı Basın Kanunu 22.maddedeki suçların konusuna nazaran daha genel 

olmakla beraber netice itibariyle sözkonusu suçların hepsinin konusu aynıdır.    

Basın Kanununun 22.maddesinin 1.fıkrasında düzenlenmiş olan ‘basılmış 

eserleri tahrip etme veya bozma’ suçunda basılmış eser tahrip edilecek veya yapısı 

bozulacaktır; 2.fıkrasındaki ‘süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, 

dağıtımını veya satışını şiddet veya tehditle engelleme’ suçunda ise fail, süreli ve 

süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını veya satışını şiddet veya tehditle 

engelleyecektir. TCK 124/3. maddede ise haberleşmenin engellenmesi suçunun

hangi fiillerle işleneceği açıkça belirtilmemekle beraber Basın Kanunu 22.maddedeki 

suçlar için gerekli olan fiiller bu suç açısından da geçerli olacaktır. Ayrıca Basın 

Kanunundaki her iki suç da icrai hareketle işlenebilecek ve failin belli bir amaç 

                                                
24 ‘Basılmış Eserleri Tahrip Etme veya Bozma’ Suçu ile ‘Süreli ve Süresiz Yayınların Basılmasını, 
Yayımını, Dağıtımını veya Satışını Şiddet veya Tehditle Engelleme’ suçunda aynı zamanda mülkiyet 
hakkı da korunmaktadır.
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doğrultusunda hareket etmesi gerekecektir. Aksi halde Türk Ceza Kanununun mala 

zarar verme ilgili hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır.

Kanaatimizce burada görünüşte içtima hali sözkonusudur ve ceza hükmü 

birden fazlaymış gibi görünse de aslında fail tarafından gerçekleştirilen fiile 

uygulanacak ceza tektir. Bu durum, her iki suçta da ortak olarak geçen “……... fiil 

daha ağır bir suç teşkil etmediği taktirde………” ibaresinden anlaşılmaktır. Öyleyse 

bu maddede düzenlenmiş olan suçlar, bu ibare ile açıkça TCK 124/3.maddesinin 

uygulanması için onun gerisine çekilmiştir.25 Çünkü basılmış eserleri tahrip ve 

bozma suçunda öngörülmüş olan yaptırım olan bir yıla kadar hapis ve 1 milyardan 5 

milyara kadar para cezası 26 ile süreli ve süresiz yayınları engelleme suçunun 

yaptırımı olan 2 yıla kadar hapis ve 2 milyardan 10 milyara kadar para cezası27 TCK 

124.maddede ise yaptırım olarak 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. 

Bu durumda sadece yaptırımı daha ağır olan 124/3. fıkradaki suç oluşacaktır. Ayrıca 

şunu da belirtmek gerekir ki, kanaatimizce kanun koyucu failin basılmış eserin tahrip 

edilmesi ve bozulması nedeniyle oluşan diğer suç olan ve tabi ki daha ağır cezayı 

gerektiren TCK 124/3.maddedeki suçtan cezalandırılmasını istemeseydi madde 

metninde yer alan ‘fiilin daha ağır bir suç teşkil etmemesi’ ibaresine yer vermez ve o 

zaman failin farklı neviden fikri içtima kuralı gereğince var olan iki ayrı suçtan en 

ağır cezayı gerektiren ile cezalandırılması sözkonusu olabilecekti.

Belirttiğimiz gerekçelerle artık basılmış eserlerin tahribi, bozulması, 

engellenmesi sözkonusu olduğunda uygulanacak hüküm, dolayısıyla unsurlarını ele 

alacağımız suç, ‘basın  yayın organının yayınının engellenmesi’ suçu olacaktır.

                                                
25 Görünüşte içtima halinin ve ilkelerinin açıklaması için bkz.: Kayıhan İçel, v.d., Suç Teorisi, 
Yeniden Gözden Geçirilmiş İkinci Bası, (2. Kitap), İstanbul, Beta, Eylül 2000.
ss.456-474.
26 22.maddenin 1.fıkrasında yaptırım da birlikte düzenlenmiştir.
   “………bir yıla kadar hapis ve 1 milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır.”
    Basın Kanunu Taslağı’nda ise 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 1 milyar liradan 5 milyar liraya kadar 
ağır para cezası öngörülmüştü.  
27 22.maddenin 2.fıkrasındaki yaptırım düzenlemesi de aynıdır.
   “………iki yıla kadar hapis ve iki milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır.”
     Yine aynı şekilde 17.07.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nın 26.maddesinin 2.fıkrasında da
1.fıkraya atıf yapılarak 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 1 milyar liradan 5 milyar liraya kadar ağır para 
cezası öngörülmüştü.  
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    3. ‘Basın  Yayın Organının Yayınının Engellenmesi” Suçu

a.Genel Olarak: Bu suç, 765 Sayılı TCK’dakinin aksine 5237 Sayılı 

TCK’da ayrı bir fıkrada ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir.28 Bu suçun temeli 1982 

Anayasasının “Haberleşme hürriyeti” başlıklı 22.maddesidir. Bu maddeye göre,

“Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Milli 

güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması 

veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı 

olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak, 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de bu kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri 

bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı 

24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklar, aksi 

halde karar kendiliğinden kalkar. İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları 

kanunda belirtilir.”

Bu madde doğrultusunda TCK 124/3. madde hükmü getirilmiştir. Bu hüküm, 

uygun bir düzenleme ile haberleşme özgürlüğünü korumaktadır. Bu maddeye göre,

“Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi 

halinde ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.”

       Burada atıf yapılan 2.fıkra hükmüne göre de,

      “Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

İncelenen suçta her türlü basın yayın organının yayınının engellenmesi 

sözkonusudur. Basın yayın organı ifadesiyle kastedilen yazılı, görsel, görsel-işitsel 

her türlü birimdir. Bu sebeple gazeteler, dergiler, televizyon ve radyo kanalları basın 

yayın organı durumundadır. Bunların her türlü yayınının hukuka aykırı şekilde 

engellenmesi yaptırıma bağlanmıştır.

b. Korunan Hukuki Değer: Bu suçla korunan hukuki değer karma 

                                                
28 Bu suçun 765 Sayılı TCK’daki karşılığı 391.maddeydi.  “Resmi Haberleşmeyi Bozma” başlıklı 
madde metni şöyleydi,
     “Bir kimse, telgraf, telefon ve telsiz makinelerine veya alat ve edevatına veya tellerine zarar verir 
veya her ne suretle olursa olsun telgraf veya telefon veya telsiz muhaberat ve neşriyatını inkıtaa 
uğratırsa br seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”  
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nitelik göstermekle beraber temelde, bu suçun ihlal ettiği, cezanın koruduğu hukuki 

değer, aralarında haber ve bilgi alışverişi yapacak olan kişilerin haberleşmesinin 

engellenmeksizin bilgilere ulaşabilmesi yani haberleşme özgürlüğünün korunmasıdır. 

Ayrıca yazılı basın açısından basın yayın organının basılmış eserlerinin tahribi, 

bozulması; görsel-işitsel basın açısından da sistemlerin ve maddi yapıların 

bozulmasında vs. basılmış eserleri ve maddi yapıların sahibinin yayın üzerindeki 

taşınır nitelikteki mülkiyet hakkı da korunmaktadır. 

c. Fail ve Mağdur: İstinasız herkes bu suçun faili olabilir.

Korunan hukuki değer dikkate alındığında bu suçta mağdur öncelikle suçla 

ihlal edilen ceza ile korunan değer veya menfaatin hamili olan kişidir. Bu durumda 

mağdur, basın yayın organı sahibidir. Ayrıca haberleşme özgürlüğünün ihlali de 

sözkonusu olduğu için toplumu oluşturan herkes mağdur olabilecektir. 

d. Maddi Unsur: Suçun maddi unsuru kapsamında belirtmemiz gereken 

öncelikli unsur, suçun konusudur. Bu suçun konusu, her türlü basın yayın organının 

yayınıdır. Bu yayın, yazılı basın için her türlü süreli ya da süresiz yayınları kapsar. 

Diğer basın yayın organları açısından ise radyo ve televizyon yayınları da bu suçun 

maddi konusunu oluşturacaktır.

Bu suç icrai hareketlerle işlenebilir. Yazılı basın açısından cezalandırılan, 

basılmış eserin muhatapların eline geçmesinin engellenmesidir. Engelleme de çeşitli 

şekillerde gerçekleşebilir. Yani bu suç, basılı eserin basılmasını, dağıtımını, satışını 

v.s. engelleyen her türlü tahrip edici ve bozucu müdahale oluşturan fiillerle, örneğin 

onu yakmak, yırtmak, kopartmak, kirletmek, okunmaz hale getirmek gibi seçimlik

hareketlerle işlenebilir. Yazılı basın organı dışındaki diğer yayınların engellenmesi 

de maddi yapıların ve sistemlerin bozulması, yıkılması, sürekli ya da geçici olarak 

işlem göremez hale getirilmesi, işleyişinin aksatılması ya da teknik yayınlar veya 

yöntemlerle yayının alınamaz, verilemez hale getirilmesidir. 

Bu suç, bakımından haksızlık teşkil eden fiilin işlenmesi sonucunda suçun 

konusu üzerinde yırtılma, bozulma v.s. şeklinde bir zarar neticesinin meydana 

gelmesi gerekmektedir.
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          e. Hukuka Aykırılık Unsuru: Hukuka aykırılık, fiilin bütün hukuk 

düzeni ile çatışması demektir. Fiil için bu çatışmayı önleyecek herhangi bir hüküm 

varsa hukuka aykırılık önlenecek ve fiil suç oluşturmayacaktır. Fiilin hukuka 

uygunluğunu sağlayan sebepler; kanun hükmünü yerine getirme, meşru savunma, 

hakkın kullanılması (düşünce hürriyeti, ihbar ve şikayet hakkı, savunma 

dokunulmazlığı, basının haber verme hakkı, tıbbi müdahaleler, organ ve doku 

nakilleri, tedip hakkı, spor hareketleri) ve ilgilinin rızasıdır. Ancak hukuka uygunluk 

sebepleri bu sayılanlarla sınırlı değildir. Çünkü toplumsal hayat ve sosyal değerler 

durmadan değiştiğinden yeni hukuka uygunluk sebepleri ortaya çıkmaktadır.

Bu suçta her türlü basın yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde

engellenmesi yaptırıma bağlanmaktadır. ‘Hukuka aykırılık’ özellikle belirtilmiştir. 

Yani failin fiilin hukuka aykırılığının bilincinde olması gerekmektedir.

Koşulları varsa genel hukuka uygunluk nedenleri bu suç bakımından 

sözkonusu olabilecektir. Örneğin kanun hükmünü yerine getirme. Haberleşmenin 

sınırlandırılabileceği ve hatta engellenebileceği haller yasalarda açıkça 

düzenlenmiştir. Anayasanın 22.maddesinde bu haberleşme özgürlüğünün bazı 

hallerde ve belli şekilde kısıtlanabileceği ifade edilmektedir. Şöyle ki, 22.maddede 

belirtilen nedenlerle ve usulen gerekli makamdan karar veya emir alınarak yayınlar 

engellenebilecek veya sınırlandırılabilecektir. Buna göre CMK’nın eşyaya 

elkoyulması ile ilgili olarak 123. ve devamı maddeleri gereğince yazılı basın 

organının yayınına elkonulabilecektir. Ayrıca Suç Eşyası Yönetmeliği 21.madde 

gereğince de iadesine karar verilip sahibi tarafından alınmayan eşyanın imhası ile 

ilgili madde gereğince de basılmış eserler toplatıldıktan sonra imha edilebilecektir. 

Bu durumda yayına yönelik müdahaleler suç oluşturmayacaktır.

f. Manevi Unsur: Kast ve taksir olarak ikiye ayrılmaktadır. 5237 Sayılı 

TCK’ya göre kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek 

gerçekleştirilmesidir29 Bir suçun gerçekleşmesi bakımından esas unsur kasttır.30

                                                
29 Ancak kastı kaldıran ‘hata’ halinde suç oluşmayacaktır. Suçun maddi unsurlarında hata (bu 
unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik veya yanlış bilgi), suçun nitelikli unsurlarında hata (nitelikli unsur 
fail tarafından bilinmezse ceza arttırılamaz), hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarında hata 
(kastı kaldıran hata),kastı kaldıran hata halleridir.
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Kast, doğrudan kast ve olası kast olarak ikiye ayrılır. Basın yayın organının yayınının 

engellenmesi suçunun oluşabilmesi için basın ve yayın organının yayınının ‘hukuka 

aykırı’ bir şekilde engellenmesi gerekmektedir. Böylece kanun koyucu failin işlediği 

fiilin hukuka aykırı olduğunu bilmesini yani doğrudan kast ile hareket etmesini 

aramaktadır.31 Öyleyse bu suç taksirle işlenemeyecektir. 

g. Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Bu suç icrai bir suç olup teşebbüse 

elverişlidir. Bu nedenle suçun icra hareketlerine başlanmış olmakla birlikte bu 

hareketlerin tamamlanamamış veya kanuni tanımdaki neticenin gerçekleşememiş 

olması durumunda teşebbüs hükümleri uygulanabilecektir. 

Bu suç bakımından şartları varsa müşterek faillik; bir kişinin eylemine bir ya 

da birden fazla kişinin katılımı olursa yardım etme ve azmettirmeye ilişkin hükümler 

uygulanabilecektir. Yani suça iştirakin her hali olanaklı olup bu yönden sözkonusu 

suç farklı bir özelliğe sahip değildir.32

Basın yayın organının yayınının engellenmesi suçundaki fiilin birden fazla 

basın yayın organının yayınına karşı işlenmesi halinde örneğin suçun farklı kişilere 

ait basılmış eserlere karşı aynı fiille işlenmesi halinde TCK 43/2.maddedeki aynı 

neviden fikri içtima hükmü uygulanabilecektir.  

                                                                                                                                         
30 5680 Sayılı Eski Basın Kanunu yürürlükteyken yaptırım maddesi olan 20.maddenin 2002’de 
değişmeden önceki halinde, ‘gerekli bilgilerin bulunmaması’nı düzenleyen maddenin ilk fıkrası,
kabahat iken; ‘gösterilen bilgilerin gerçeğe aykırı olması’ cürümdü. Dolayısıyla ‘bilgilerin 
gösterilmemesi’ halinde kast aranmazken, ‘gerçeğe aykırı bilgilerin verilmesi’ durumunda kasta 
bakılmaktaydı. Bkz.: Erman ve Özek, a.g.e., s.229.
31 İzzet Özgenç, “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Ankara, Seçkin, 2006, s.259.
32 5237 Sayılı Yeni TCK’nın iştirakle ilgili hükümleri gereğince, iki ana kavram sözkonusudur: Faillik 
ve şeriklik. Ancak TCK’da açık bir hüküm bulunmamaktadır. Faillik; müstakil faillik, müşterek faillik 
ve dolaylı failliktir. Müşterek faillik için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir: Birden çok failin 
fiilin icrasında müşterek hakimiyet kurması ve birlikte suç işleme kararının bulunması. Müşterek 
faillikte, fiilin icrasında müşterek hakimiyet kurulduğundan suçu işleyen kişiler fail statüsündedir. 
Şeriklik ise azmettirme ve yardım etmedir. Şeriklerin işlenen suçtan dolayı sorumlu tutulabilmeleri 
için ‘bağlılık kuralı’nın gerçekleşmesi gerekmektedir. Yardım Etme, maddi yardım etme (suçun 
işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek ve suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında 
maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak) ve manevi yardım etme (suç işlemeye teşvik, suç 
işleme kararını kuvvetlendirme, suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaat etmek ve suçun 
nasıl işleneceği konusunda yol göstermek)dir. Bu konudaki kavramların açıklamaları için bkz.: 
Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen ve A.Caner Yenidünya, 5237 Sayılı TCK’ya göre Hazırlanmış 
Ceza Hukuku Genel Hükümler 1,Yeniden Gözden Geçirilmiş 2.Bası, Ankara 2006,Turhan 
Kitabevi, ss.779-815.
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Fail, bir suç işleme iradesinin icrası kapsamında değişik zamanlarda örneğin 

ard arda gelen günlerde aynı basın yayın organının yayınını engellerse TCK 

43/1.maddedeki zincirleme suç hükmü uygulanabilecektir.

h.Kusurluluğu Etkileyen veya Kaldıran Haller: Kişi ‘kusur 

yeteneği’ne sahip değilse işlediği fiil dolayısıyla kusurluluğundan bahsedilemeyecek; 

ancak fiil failinin kusuru olmadan işlense dahi suç olma özelliğini devam 

ettirecektir.33 Kusurluluğu etkileyen haller; yaş küçüklüğü, sağır dilsizlik, akıl 

hastalığı, geçici nedenler, alkol34 veya uyuşturucu madde etkisinde olma, cebir, 

korkutma ve tehdit, mücbir sebep, kaza ve tesadüf, zorunluluk hali, hukuka aykırı 

fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi, hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın 

aşılması, haksız tahrik ve kusurluluğu etkileyen hata halleridir.35 Kusurluluğu 

etkileyen hata, kusurluluğu ortadan kaldıran veya azaltan nedenlerin maddi 

şartlarında hata36 ile haksızlık yanılgısı yani kişinin işlediği fiilin maddi hukuka 

aykırılık arzettiğini bilmemesidir.37

Bu suç açısından bu suça özgü bir hal bulunmamakla birlikte koşulları varsa 

yukarıda belirttiğimiz genel hükümler uygulanabilecektir.

ı. Yaptırım: Bu suçun yaptırımı için kamu kurumları arasındaki 

haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi suçunu düzenleyen 2.fıkraya atıf 

yapılmaktadır. Buna göre her türlü basın yayın organının yayınının engellenmesi 

halinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. 

                                                
33 Kişi ‘kusur yeteneği’ne sahip değilse işlediği fiil dolayısıyla kusurluluğundan bahsedilemeyecek; 
fiil failinin kusuru olmadan işlense dahi suç olma özelliğini devam ettirir.Kusur kavramı için 
doktrinde çeşitli tanımlar yapılmıştır.Bunlardan birisi de kusurun “bir fiilin bir insana mal edilerek 
onun sorumlu sayılabilmesi için bulunması zaruri unsurlar topluluğu’dur.Bunun için bkz.: Artuk, 
Gökçen,Yenidünya, a.g.e., ss.617,618.
34 Kişinin aldığı alkol veya uyuşturucu madde algılama veya irade yeteneğini tamamen ortadan 
kaldırmış veya irade yeteneğini önemli derecede azaltmış ise kusur yeteneği artık yoktur ve kendisine 
hiç ceza verilmeyecektir. İsteyerek sarhoş olunmuşsa sorumluluğu olacaktır.
35 Bu hallerin açıklamaları için bkz.: Özgenç, a.g.e., ss.324-373. ve Artuk, Gökçen,Yenidünya, a.g.e., 
ss.623-721.
36 Kusurluluğu ortadan kaldıran nedenin maddi şartlarında hata durumunda kişinin yanılgısı 
kaçınılmaz ise ceza sözkonusu değildir; kusurluluğu azaltan nedenlerin maddi şartlarında hata 
durumunda ise cezada indirim yapılacaktır. 
37 Bu durumda kişinin kastı bulunmaktadır; ancak faildeki haksızlık yanılgısı kaçınılmaz ise kişi 
kusurlu değildir ve sorumlu tutulamaz; ancak kaçınılabilir ise kusurun azalmış olduğu kabul edilecek 
bu durum da cezanın belirlenmesinde etkili olacaktır
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Bu suçta cezayı ağırlaştıran ya da hafifleten nitelikli şekil olarak düzenlenmiş 

bir durum bulunmamaktadır.

      4. ‘Süreli Yayınları Dağıtım Yükümlülüğüne Uymama’ Suçu

a. Genel Olarak: Bu suç da, “yayım öncesindeki basın düzenine karşı 

işlenilen suçlar”dandır. 5187 Sayılı Basın Kanunundan önce yürürlükte bulunan 

5680 Sayılı Basın Kanununda da düzenlenmiş olan bir suçtur. 5187 Sayılı Basın 

Kanununun “Süreli Yayınların Dağıtımı” başlıklı 23.maddenin ilk fıkrasına göre,

“Süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, 

dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı, traj ve sayfa sayısına göre 

belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında, dağıtmakla yükümlüdürler. Bu 

yükümlülüğe aykırı davrananlar dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin on misli 

ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.”38

b. Korunan Hukuki Değer: Bu suçla ticari faaliyette yer alan yayınlar 

arasındaki eşitlik korunmak istenmektedir. Böylece basın düzeninin işleyişi de 

korunacaktır. Madde gerekçesinde, bu maddeyle süreli yayınların dağıtımını yapan 

kişilerin dağıtım konusunda keyfi davranmaları ve bazı süreli yayınları dağıtmaktan 

kaçınmalarının önlenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Dağıtmama sonucunu 

doğurabilecek yüksek ücret taleplerini önlemek amacıyla maddeyle talep edilecek 

                                                
38 Bu maddenin karşılığı 5680 Sayılı Basın Kanununun Ek 7.maddesinde şu şekilde yer almaktaydı,
     “Süreli ve süresiz yayınların dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişiler, talep edilmesi ve mevzuatın 
öngördüğü şartların yerine getirilmesi halinde, dağıtımını yaptıkları diğer mevkutelerin satış fiyatı ile 
trajlarına göre aldıkları dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel mukabilinde, bu yayınların dağıtımını 
yapmak zorundadırlar. Aksine davranışta bulunanlar hakkında, dağıtımından kaçındıkları yayının 
toplam bedelinin % 50’si oranında ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde bu ceza iki katı 
olarak uygulanır ve faaliyetleri 3 aya kadar durdurulur.”  
     5680 Sayılı Basın Kanununun Ek 8.maddesinin ilk fıkrasına göre de,
    “Süreli ve süresiz yayınların satışa arz edildikleri yerlere ulaştırılmasına rağmen bu yayınları 
satışa sunmaktan kaçınanların işyeri,şikayet üzerine mahallin en büyük mülki amirliğince 3 gün süre 
ile kapatılır. Fiilin tekrarı halinde kapatma cezası, 3 aydan az olmaz.Mülki amirlerin kararlarına 
karşı sulh ceza mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir.”
      Bu düzenleme yenisinden  farklı olarak öncelikle, satışa sunmaktan kaçınmayı da cezalandırarak 
tıpkı dağıtımda olduğu gibi ‘satış yükümlülüğü’ de getirmekteydi. Ayrıca sadece satışa sunmayı 
engelleme fiili cezalandırılıyordu ve bunun için failde özel bir kast bulunması gerekmiyordu. Ancak 
Anayasa Mahkemesi, Ek 8.maddenin 1.fıkrasının yürürlüğünün durdurulmasına karar vermişti. 
(5.6.1997 tarihli ve E.1996/70-K.1997/6 Sayılı Karar;R.G.10.6.1997,No:23015)
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ücretin üst sınırını belirleme konusunda bir ölçüt getirilmiştir. Ancak TBMM Basın 

Kanunu görüşmelerinde bir milletvekilinin belirttiği üzere, basında tekelleşme, 

üzerinde durulması gereken bir sorun olmakla beraber benzeri bir durum, basın 

dağıtım şirketlerinin sahibi olunmasında da sözkonusu olduğundan ve bu durum kimi 

gazeteleri yok olma noktasına getirebildiğinden dolayı basında dağıtım konusundaki 

bu düzenlemeyle, süreli yayınların dağıtımını yapan kişilerin, kendilerinden dağıtımı 

istenen yayınları, dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı, tiraj ve 

sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında 

dağıtmakta keyfi davranmaları önlenmeye çalışılmıştır.39 Doktrindeki bu 

doğrultudaki bir görüşe göre de, Anayasanın devletin basın ve haber alma hürriyetini 

sağlayacak tedbirleri alabilme hakkını düzenleyen 28.maddesi ile herkesin dilediği 

alanda çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine sahip olduğu; özel teşebbüsleri 

kurmanın serbest olduğu; devletinse bu özel teşebbüslerin milli ekonominin 

gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde 

çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacağı hükmünü içeren 48.maddesi aslında bu 

maddenin hukuki temelini oluşturmaktadır.40 Ancak doktrindeki bir görüşe göre 

dağıtım şirketlerine yüklenen bu yükümlülük, hukukun temel ilkelerine aykırıdır. 

Çünkü belirli bir şirket tarafından yapılan dağıtım faaliyeti o şirket açısından ticari 

bir faaliyettir. Ticari faaliyetin de serbest ve özgürce yapılması gerektiği için bu 

faaliyet içerisinde bir başka kuruluşun yayınlarını da dağıtma yükümlülüğünü 

yüklemek doğru değildir.41 Bu bir özel hukuk ilişkisidir. Bu sebeple hakkın kötüye 

kullanılması sözkonusu ise bu durum rekabet hukuku çerçevesinde düzeltilmesi daha 

yerinde olacak iken bu düzenlemenin kanunda varoluşu hukuka aykırılık teşkil 

etmiştir.42

c. Fail ve Mağdur: Bu suçun faili, süreli yayınların dağıtımını yapan 

kişiler yani dağıtıcılardır. Maddede açıkça yükümlülük süreli yayınların dağıtımını 

yapan kişilere yüklenmiş olduğundan bu suç ‘gerçek özgü suç’tur.

                                                
39 AK PARTİ GRUBU ADINA KERİM ÖZKUL (Konya) ,BASIN YASASI TBMM Görüşmeleri, 9 
Haziran 2004, (Çevrimiçi) http://www.belgenet.com/yasa/k5187-4.html., 30.04.2006.
40 Uğur Alcakaptan, Basın Kanunu Tasarısı II, Güncel Hukuk Dergisi, sayı:5-6, İstanbul, 2004, s.43.
41 İçel ve Ünver, a.g.e., ss.130,131. Bu görüş için bkz.: İçel, Basın Kanunu Tasarısı II, ss.42,43. 
42 Yarsuvat, Basın kanunu Tasarısı II, s.43.
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Suçun mağduru ise, dağıtıcıların dağıtmakla yükümlü oldukları süreli 

yayınların sahipleridir.

d. Maddi Unsur: Bu suçun konusunu süreli yayınlar oluşturmaktadır.

Süreli yayınların dağıtımı, yayımın temel şekli olup, basılmış eserin 

nüshalarının bedelli ya da bedelsiz olarak yayımlama iradesiyle çok sayıda kişiye 

ulaştırılmasıdır. Bu suça ilişkin fiil, süreli yayınların dağıtımını yapan dağıtıcıların

kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için 

aldıkları satış fiyatı, traj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak 

bir bedel karşılığında dağıtmamalarıdır. Öyleyse bu suç, gerçek ihmali bir suçtur. 

Basın Kanunu Taslağı’nda dağıtım ücretinin belirlenmesinde ‘sayfa sayısı’ 

kriteri bulunmamasına karşın tasarıda ve kanunlaşan metinde ‘sayfa sayısı’ da metne 

eklenmiştir.

Bu suç bakımından icra edilen fiilin suçun konusu üzerinde bir zarar meydana 

getirebilme tehlikesi söz konusu olması yeterli olduğundan soyut tehlike suçudur.

          e. Hukuka Aykırılık Unsuru: Özel bir durum öngörülmemekle birlikte 

koşulları varsa genel hukuka uygunluk sebepleri bu suç açısından da geçerli 

olacaktır.43 Örneğin, dağıtanın uygun teklifine rağmen dağıtımı isteyen bedeli kabul 

etmezse veya ödemezse dağıtanın dağıtmama hakkı doğduğu için suç 

oluşmayacaktır.

f. Manevi Unsur: Suçun manevi unsuru kasttır. Bu suçun oluşabilmesi 

için failde doğrudan kastın varlığı aranacaktır. Dolayısıyla taksirle işlenemez.

g. Suçun Özel Görünüş Şekilleri: “Basın düzenine karşı işlenilen 

suçlar”, kanunun emrine hiç uyulmamış olması veya bu emre zamanında uyulmaması 

ya da emre uyulduğu halde eksik veya yanlış yerine getirilmesi biçiminde 

                                                
43 Hukuka aykırılık hallerinin nelerden ibaret olduğu konusunda yukarıdaki ‘Basın yayın organının 
yayınının engellenmesi’ suçundaki açıklamalara bakınız. 
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oluştuklarından sırf hareket suçudurlar. Ayrıca suçların çoğu ihmali niteliktedir.44

İhmali hareketin gerçekleşmesiyle birlikte suç tamamen işlenmiş, bu hareket 

yapılmadıkça suç hiç oluşmamış sayılacağından dolayı da doktrinde bu suçlara 

teşebbüsün mümkün olmadığı kabul edilmektedir.45 Ancak bu suç gerçek ihmali bir 

suç olduğundan ihmali hareketin yapılmasıyla birlikte suç tamamen işlenmiş, bu 

hareket yapılmadıkça suç hiç oluşmamış sayılacağından bu suça teşebbüs mümkün 

değildir.

Bu suç bakımından şartlar oluşmuşsa TCK’daki iştirak hükümleri 

uygulanabilecektir. Bağlılık kuralının düzenlendiği TCK 40/2 .madde gereğince özel 

faillik niteliğini taşıyan kişi fail olup suçların işlenişine katılan diğer kişiler 

şerik(azmettiren veya yardım eden) olarak sorumlu tutulacaktır.

Fail, bir suç işleme iradesinin icrası kapsamında değişik zamanlarda örneğin 

ard arda gelen günlerde aynı kişiye karşı aynı suçu birden fazla işlerse yani bir 

kişinin basılmış eserlerini dağıtmazsa zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir.

h. Kusurluluğu Etkileyen veya Kaldıran Haller: Kusurluluğu 

etkileyen veya kaldıran haller bu suç açısından da geçerli olup46 bu suça özgü bir hal 

bulunmamakla birlikte genel hükümler uygulanabilecektir.

ı. Yaptırım: Bu suçun yaptırımı 23.maddenin ilk fıkrasında düzenlenmiştir. 

Dağıtıcılar, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin 10 katı kadar ağır 

para cezası ile cezalandırılacaklardır.47 Suç, TCK 75.madde gereğince önödemeye 

tabi olup savcılıkça belirlenen miktar fail tarafından ödendiğinde kamu davası 

açılmayacaktır.

‘Ağır para’ cezaları adli para cezası olarak anlaşılıp uygulanmalıdır. Şöyle ki, 

5252 Sayılı ve 4.11.2004 tarihli Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanunun, ‘Yollamalar’ başlıklı 3.maddesine gereğince, mevzuatta, 

                                                
44 Özek, Basın Suçlarının İşlenmesi ve Takibi İle İlgili Bazı Problemler, s.75.
45 Sözüer,a.g.e.,s.110. 
46 Yukarıda anlatılmış olan ‘Basın yayın organının yayınının engellenmesi’ suçunun aynı unsurunun 
açıklamalarına bakınız.
47 “Süreli Yayınların Dağıtımı” başlıklı 23.madde gereğince,
   “……… Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin on 
misli ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.”
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yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununa yapılan yollamalar, 5237 sayılı TCK’nda

bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelere yapılmış sayılır. Mevzuatta, 

yürürlükten kaldırılmış Türk Ceza Kanununun kitap, bab ve fasıllarına yapılmış olan 

yollamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluşturan 

5237 sayılı TCK’nun maddelerine yapılmış sayılır. TCK 45.maddeye göre, suç 

karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adli para cezalarıdır. TCK 

5.maddeye göre ise, bu kanunun genel hükümleri,özel ceza kanunları ve ceza içeren 

kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” Öyleyse maddede geçen ağır para cezası

adli para cezası olarak uygulanacaktır.48

Bu suçta cezayı ağırlaştıran ya da hafifleten nitelikli şekil olarak düzenlenmiş 

bir durum bulunmamaktadır.

B. YAYIM SIRASINDAKİ BASIN DÜZENİNE KARŞI 

İŞLENİLEN SUÇLAR

   1.‘Basılmış Eserde Bulunması Zorunlu Bilgilerin 

Gösterilmemesi’ veya ‘Gerçeğe Aykırı Olarak Gösterilmesi’

(İmpressum Yükümlülüğüne Aykırılık) Suçu 

a. Genel Olarak: Bu suç, “yayım sırasındaki basın düzenine karşı şlenilen 

suçlar”dandır ve aslında matbaacılık faaliyetinin gerektirdiği bir yükümlülüktür.

Tıpkı yürürlükten kalkan 5680 Sayılı Basın Kanununda olduğu gibi 5187 Sayılı 

Basın Kanununda da bu zorunluluk her türlü basılmış eser için öngörülmüştür. 5187 

Sayılı Yeni Basın Kanunu’nun “Zorunlu Bilgiler” başlıklı 4.maddesine göre,

“Her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları,

varsa ticari unvanları ve işyerleri adresleri gösterilir. İlan, tarife, sirküler ve benzerleri 

hakkında bu hüküm uygulanmaz.

                                                
48 Yeni Türk Lirasının kullanılması ile ilgili olarak düzenlenmiş olan 8.madde gereğince de Türk Ceza 
Kanununda geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde 
bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece, bu ibare kullanılacaktır.   
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Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında,ayrıca yönetim yeri, sahibinin,

varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün49 adları ve yayının türü gösterilir.”50

“Zorunlu Bilgileri Göstermeme” başlığını taşıyan 15.maddede ise bu suçun 

yaptırımı düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre ise,

“4.maddeye göre basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların 

gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu 

müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili, süresiz yayınlarda yayımcı ve adını ve 

adresini göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı beşyüz milyon liradan yirmi milyar liraya 

kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda iki milyar 

liradan, yaygın süreli yayınlarda beş milyar liradan az olamaz.”51

b. Korunan Hukuki Değer: Tezimizin ikinci bölümünde süreli 

yayınlarda ceza sorumluluğunu anlatırken üzerinde durmuş olduğumuz ‘anonimlik 

(anonima) hakkı’ eser sahibinin bazen sorumluluktan kurtulmasına olanak 

vermektedir. Bu hak sayesinde bir süreli yayında sorumlu müdür, bir yazıyı

imzalamaya mecbur tutulamayacak, imzasız veya remizle yahut takma adla 

yayımlanan bir yazının yazarının öğrenilmek üzere kendisine baskı yapılamayacak

yani eser sahibinin kimliğini açıklamayabilecektir. Basındaki anonimlik tehlikesinin 

varlığı, her türlü basın suçunda sorumlu tutulacak olan failin tespitini

zorlaştırmaktadır. Bu suç işte basında sözkonusu olan bu anonimlik tehlikesini 

ortadan kaldıran bir önlemdir.52 Böylece basın düzeninin işleyişi de korunacaktır. 

Öyleyse bu suçta korunan hukuki değer, basın düzeninin sağlanmasıdır.

                                                
49 17.07.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nın “Zorunlu Bilgiler” başlıklı 5.maddesinde ‘ve varsa 
sorumlu müdür yardımcısının adı’nın da gösterileceği belirtilmekteydi.
50 5680 Sayılı Basın Kanununun 4.maddesi basılmış bir eserde bulunması zorunlu bilgilerin neler 
olduğunu göstermekteydi. 4.maddeye göre,
    “Her basılmış eserde o eserin yayın yeri,yılı ve tabiin, varsa naşirin adları ve işyerleri gösterilir.
    İlan, tarife,sirküler ve emsali hakkında bu hüküm uygulanmaz. Mevkutelerde ayrıca basıldığı tarih 
ile sahibinin ve yazı işlerini fiilen idare eden sorumlu müdürün ve bunlar müteaddit ise idare ettikleri 
kısım ile birlikte her birinin adları gösterilir.”
51 Oysa ki 02.04.2004 Tarihli ‘Basın Kanunu Tasarısı’nda sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili 
yerine ‘varsa yardımcısı’nın sorumlu olacağı belirtilmekteydi.
      17.07.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nın 18.maddesine göre ise sorumlu müdür, ‘varsa 
yardımcısı’ cezalandırılacaktı; süreli olmayan yayınlardaki para miktarının alt sınırı 1 milyar liraydı; 
ceza bölgesel süreli yayınlarda 10 milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda 20 milyar liradan az 
olamayacaktı.
52 İçel ve Ünver, a.g.e., s.138.
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c. Fail-Mağdur: 5680 Sayılı Basın Kanunu’nun ‘impressum 

yükümlülüğü’ ile ilgili yaptırım maddesi olan 20.maddesinde ‘sorumlular’ ifadesi 

kullanılmış ancak sorumlunun kim ya da kimler olduğu açıkça belirtilmemişti. Ancak 

suçun failinin basımı yapan kişi olduğu kabul edilmekteydi.53 O dönemde doktrinde 

basılmış eserin içeriğini dahi bilmeyen basanı sorumlu tutmanın hakkaniyete uygun 

düşmeyeceğinden bahisle sorumlu tutulacak kişinin süresiz yayınlarda yayımlatan;

süreli yayınlarda ise sorumlu müdür olmasının, basılmış eserde gösterilmesi zorunlu 

bilgilerin doğru ve net şekilde yer alabilmesi açısından daha yerinde olacağı 

savunulmuştu.54

Bu eleştiriler doğrultusunda olsa gerek 5187 Sayılı Basın Kanununun ilgili 

15. maddesinde, ‘zorunlu bilgilerin gösterilmemesi’ ile ‘gerçeğe aykırı olarak 

gösterilmesi’ durumlarında süreli ve süresiz yayınlar için 2’li bir ayrıma gidilerek 

detaylı bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, süreli yayınlarda, sorumlu müdür ve 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili (yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni,

editör ve basın danışmanı); süresiz yayınlarda ise yayımcı ve adını ve adresini 

göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı sorumlu olacaktır. Görüldüğü üzere,

hakkaniyete uygun bir düzenleme olarak basımcının sorumlu tutulabilmesi için adını 

ve adresini göstermemesi veya yanlış göstermesi şartı getirilmiştir. Belirli kişilere 

yükümlülük yüklenmiş olduğundan ‘özgü suç’ sözkonusudur.

Basının idari düzeninin korunması tüm “basın düzenine karşı işlenilen 

suçlar”da geçerlidir. Basının idari düzeninin daha sağlıklı bir şekilde işlemesi,

faillerin tespit edilip ceza alması sözkonusu olduğundan bu suçun mağduru kamudur.

Yani toplumu oluşturan herkes mağdurdur.

d. Maddi Unsur: Bu suçun konusunu, süreli ve süresiz yayınlarda

bulunması zorunlu bilgiler oluşturmaktadır. Bu bilgiler; basılmış eserin basıldığı yer 

ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri

                                                
53 Günay, a.g.e., s.316.; Türk Hukukunda Sorumluluk, HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği 
İstanbul Şubesi), Yayın No:1997/2.,y.y., y.t., s.8.
54 Erman ve Özek, a.g.e., s.229. Ayrıca bkz.:Özek, Türk Basın Hukuku, s.777. Buna göre, eseri 
baskıya hazırlayan yayımcı veya yazı işleri müdürüdür. Basımcı kendisine sunulan eseri sadece basan 
kişidir. Baskı faaliyeti ile basılmış eserin içeriği arasında bir ilişki sözkonusu değildir. Bu nedenle 
basılmış eserin içeriğini dahi bilmeyen basımcıyı basılmış eserin içeriği ile ilgili bir fiilden dolayı 
sorumlu tutmak hakkaniyete uygun düşmez.
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adresleridir. Gerek 5680 Sayılı Basın Kanununda gerekse 5187 Sayılı Basın 

Kanununda gösterilecek bilgiler açısından ‘her basılmış eser’ ile ‘süreli yayın’ ayrımı 

yapılarak süreli yayınlarda ayrıca gösterilmesi gereken bilgiler sıralanmıştır. Haber 

ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa 

temsilcisinin, sorumlu müdürün55 adları ve yayının türü de gösterilecektir. ‘Yayın 

türü’nün gösterilme zorunluluğu 5187 Sayılı Basın Kanununda yeni getirilmiş 

olduğundan uygulamada daha çok bu bilginin eksikliğinden dolayı sorun 

çıkmaktadır.

Bu suç, hem icrai hem ihmali hareketle işlenebilir. Bu sebeple seçimlik 

hareketli bir suçtur. İhmali hareket; süreli ve süresiz tüm basılı eserlerde kanunen 

gösterilmesi ‘zorunlu bilgilerin gösterilmemesi’ iken icrai hareket; ‘bilgilerin yanlış 

olarak gösterilmesi’dir. Zorunlu bilgilerin gösterilmemesi, gerçek ihmali bir suçtur.

Yeni basın kanunu ile 5680 Sayılı Kanunundaki her basılmış eserde ‘yayın 

yeri ve yılı’; süreli yayınlardaysa ayrıca ‘basıldığı tarih’ v.s.’nin gösterilmesi 

gerektiği doğrultusundaki düzenlemesi kaldırılmıştır. Artık her basılmış eserde 

‘basıldığı yer ve tarih’; süreli yayınlardaysa ayrıca ‘yönetim yeri’ v.s. gösterilecektir. 

Gerek 5680 Sayılı Basın Kanununda gerekse 5187 Sayılı Basın Kanununda 

basımcının varsa yayımcının adları ve adresleri gösterilecektir. 5187 Sayılı 

Kanunundaki tek fark, basımcı ve varsa yayımcının ‘varsa ticari unvanları’nın da 

yazılması gerekliliğidir. Oysa ki önceki basın kanununda ‘basanın ve yayımcının 

adı’, ticari adı olup basan veya yayımcı bir ortaklık veya dernekse bu ortaklık veya 

derneğin belirtilmesi gerekecekti.56 Ancak yeni basın kanununda ayrıca ‘varsa ticari 

unvanları’ndan bahsedildiği için basımcı ve yayımcının adları, nüfus siciline kayıtlı 

ad ve soyad ile ticaret sicillerindeki unvanlarıdır. Yine basımcı veya yayımcı bir 

şirket veya dernek ise basılmış eserde bunlar da gösterilecektir. Eğer eser, değişik 

matbaalarda basılıyorsa, bütün basımcıların adları basılmış eserde yer alacaktır.57

İşyerinden maksat, basanla yayımcının ticari ikametgahlarıdır. Basılmış eser değişik 

                                                
55 17.07.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nın “Zorunlu Bilgiler” başlıklı 5.maddesinde ‘ve varsa 
sorumlu müdür yardımcısının adı’nın da gösterileceği belirtilmekteydi.
56 Erman ve Özek,a.g.e.,s.49.
57 Kapak ve içerik ayrı matbaalarda basılmış ancak kapak içerikten bağımsız olarak 
alenileştirilmemişse basımcıların asıl içerikte birlikte gösterilmelerinde sakınca yoktur. Bkz.:İçel ve 
Ünver, a.g.e., ss.137,138.
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şehir ve ülkelerde yayımlanmakta ise bu yerlerdeki işyeri adreslerinin de gösterilmesi 

gerekir.

5187 Sayılı Basın Kanunu gereğince, ‘haber ajansı yayınları hariç’ her türlü 

süreli yayında ayrıca yönetim yerinin, sahibinin, varsa temsilcisinin ve sorumlu 

müdürün adları yazılacak ve son olarak ‘yayın türü’ belirtilecektir. Sorumlu müdür,

eski kanundan farklı olarak ‘yazı işlerini fiilen idare eden sorumlu yazı işleri 

müdürü’ değildir. Ayrıca bu hüküm, çeşitli gazete ve dergilerde sorumlu müdürden 

başka genel yayın müdürü, genel koordinatör, teknik müdür, baskı sorumlusu gibi 

yayımla ilgilenen çeşitli elemanlarının ad ve soyadlarının açıklanmasına engel 

değildir.58 Şunu da ilave etmek gerekir ki, ‘Basın Kanunu Tasarısı’nda sorumlu 

müdürün ‘varsa yardımcısının’ da adının yazılması gerektiği belirtilmişti. Ancak 

kanunlaşan metinde ‘sorumlu müdür yardımcısı’ndan bahsedilmemiştir.  

Yayın türü, ilk bölümde basılmış eser türlerini anlatırken de bahsetmiş 

olduğumuz gibi, süreli yayının yaygın, bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin 

kapsamında olduğudur. Süreli yayınlarda bu bilgileri içeren bölümler süreli yayının 

künyesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak 5680 Sayılı Basın Kanununda bu bilgiler 

yönünden bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Eski kanunda ‘yazı işlerini fiilen idare 

eden sorumlu müdürün ve bunlar birden fazla ise idare ettikleri kısım ile birlikte her 

birinin adlarının gösterileceği’ belirtilmişti. Ancak ‘yayın türü’ bilgisinin belirtilmesi

gerekmemekteydi.

5680 Sayılı Basın Kanunu yürürlükteyken de yazı işleri müdürlerinin ceza 

soruşturması için arandıklarında bulunamamaları halinde soruşturmaların 

sürüncemede kalması nedeniyle sahip ve sorumlu yazı işleri müdürlerinin 

adreslerinin gösterilmemesi uygulamada eleştirilmesine rağmen 5187 Sayılı Basın 

Kanununun düzenlemesinde de bu zorunluluğa yer verilmemiştir.59

                                                
58 Süreli yayının değişik bölümleri için ayrı sorumlu müdürlerin bulundurulması halinde süreli 
yayında hem bu sorumlu müdürlerin ad ve soyadları hem de her birinin yönettiği bölümün 
gösterilmesi gerekmektedir. Her sayfada o sayfayı yönetmiş olan sorumlu müdürün gösterilmesi ya da 
gazete veya derginin belirli bir sütununda (künye) açıklanması gerekir. Hangi sayfadan sorumlu 
oldukları belirtilmeksizin birden fazla sorumlu müdür gösterilmişse bunların hepsinin gazete ve 
dergide yer aldığı bütün yazılar açısından sorumlu oldukları kabul edilmelidir. Bkz.:Erman ve Özek, 
a.y., ss.50-51.
59 İçel ve Ünver, a.g.e., s.138.



98

İki kanun arasındaki ortak nokta ise, basılı eser olmasına rağmen ilan, tarife,

sirküler ve benzerlerinin (davetiye, kartvizit, aile, akrabalık, arkadaşlık ilişkileri 

içinde kullanılan basılmış eserler v.s.) ‘impressum yükümlülüğü’nün kapsamı 

dışında bırakılmasıdır. Ancak sözü geçen kayıtların gösterilmesi yasaklanmış 

değildir.60

Bu suç bakımından icra edilen fiilin suçun konusu üzerinde bir zarar meydana 

getirebilme tehlikesi söz konusu olması yeterli olduğundan soyut tehlike suçudur.

            e. Hukuka Aykırılık Unsuru: Bu suç açısından özel bir durum 

öngörülmemekle birlikte eğer koşulları varsa genel hukuka uygunluk sebepleri 

geçerli olabilecektir.61

f. Manevi Unsur: Gerek gerekli bilgilerin bulunmaması gerekse 

gösterilen bilgilerin gerçeğe aykırı olması suçlarında failin kastına bakılacaktır. Bu 

suç, doğrudan kastla işlenebilecektir; taksirle ya da bilinçli taksirle işlenilen şekli 

cezalandırılamayacaktır. Bu sebeple süreli yayınlarda süreli yayın sahibinin aniden 

ölmesi halinde bu durumu bilmeyen ancak bu bilgiyi doğru olarak göstermekle 

yükümlü olan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili, bunu doğru 

zannederek yayımladığı için ‘yanlış yayımlamaya’ yönelik bir kastı olmadığından 

ortada ‘kastı kaldıran hata’ hali bulunduğundan dolayı suç oluşmayacaktır.

g. Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Gerçek ihmali hareketle işlenen 

zorunlu bilgilerin gösterilmemesinde ihmali hareketin yapılmasıyla birlikte suç 

tamamen işlenmiş, bu hareket yapılmadıkça suç hiç oluşmamış sayılacağından bu 

suça teşebbüs mümkün değildir. Ancak bilgilerin gerçeğe aykırı olarak 

gösterilmesinde icrai hareket sözkonusudur. Suç, failin bilgileri gerçeğe aykırı olarak 

yayımladığı anda tamamlanır. Bu bakımdan sırf hareket suçu olan bu suça icra 

hareketleri kısımlara ayrılabildiği hallerde teşebbüs gerçekleşebilir.

                                                
60 Erman ve Özek, a.y., s.49.
61 Hukuka aykırılık hallerinin nelerden ibaret olduğu konusunda yukarıdaki ‘Basın yayın organının 
yayınının engellenmesi’ suçundaki açıklamalara bakınız. 
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Bu suçun işlenmesinden süreli yayınlarda, sorumlu müdür ve sorumlu 

müdürün bağlı olduğu yetkili (yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör ve 

basın danışmanı); süresiz yayınlarda ise yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen 

veya yanlış gösteren basımcı sorumludur. Bu kişiler suçu birlikte işlerlerse müşterek 

fail olarak sorumlu tutulacaklardır. Bağlılık kuralı gereği, özel yükümlülük altında 

bulunmayan herhangi bir kişi, özel yükümlülük altında bulunan bu kişilerden birinin 

işlediği özgü suça iştirak etmişse bu suçtan ancak şerik sıfatıyla sorumlu tutulacaktır. 

765  Sayılı TCK’nun kabahatleri düzenleyen 3.kitabında, ‘kanuna aykırı 

matbaacılığı’ düzenleyen 533.maddesi bulunmaktaydı. Aynı dönem yürürlükte 

bulunan 5680 Sayılı Basın Kanununun bu suçu düzenleyen 4.maddenin yaptırımı 

olan 20.maddeye aykırılık ile TCK’nun işte bu 533.maddesi arasında fikri içtima 

hükümleri uygulanabilecekti. Ancak 5237 Sayılı TCK’ndan kabahatler çıkartılarak 

ayrı bir kanun ile (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu) kabahatler düzenlenmiş ancak 

böyle bir kabahate bu kanunda yer verilmemiş olduğundan 5187 Sayılı Basın 

Kanunu’nun 4.maddesinin yaptırımı olan 15.maddesi ile farlı neviden fikri içtima 

hükümlerinin uygulanacağı başka bir madde bulunmamaktadır.

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda yayımlanan bir

süreli ya da süresiz yayında örneğin bir süreli yayında arka arkaya gelen günlerde 

aynı şekilde bilgiler gösterilmez veya yanlış gösterilirse aynı hükmün ihlali 

sözkonusu olduğundan zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir.

h. Kusurluluğu Etkileyen veya Kaldıran Haller: Kusurluluğu 

etkileyen veya kaldıran haller bu suç açısından da geçerli olup62 bu suça özgü bir hal 

bulunmamakla birlikte genel hükümler uygulanabilecektir.

ı.Yaptırım: Yaptırım, 5187 Sayılı Basın Kanununun 15.maddesinde 

düzenlenmektedir. İlgili madde gereğince, basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen 

hususların gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli 

yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili; süresiz 

                                                
62 Yukarıda anlatılmış olan ‘Basın yayın organının yayınının engellenmesi’ suçunun aynı unsurunun 
açıklamalarına bakınız.
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yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı 

beşyüz milyon liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.63

Oysa ki ‘Basın Kanunu Tasarısı’nda sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili 

yerine ‘varsa yardımcısı’nın sorumlu olacağı belirtilmekteydi. Basın Kanunu 

Taslağı’nın 18.maddesine göre ise sorumlu müdür, ‘varsa yardımcısı’ 

cezalandırılacaktı; süreli olmayan yayınlardaki para miktarının alt sınırı 1 milyar 

liraydı; ceza bölgesel süreli yayınlarda 10 milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda 20 

milyar liradan az olamayacaktı.

5187 Sayılı Basın Kanunu bu suçta gerekli bilgileri göstermeme ve yanlış 

göstermenin cezasını aynı yaptırıma bağlayarak eskisine nazaran para cezasının alt 

ve üst sınırını düşürmüştür. Ağır para cezası ifadesi de 5252 Sayılı Kanunun 

5/1.maddesi gereğince artık ‘adli para cezası’olarak uygulanacaktır. Ceza önödemeye 

bağlıdır. TCK 75.madde gereğince fail, alt sınır olan 500 YTL’yi soruşturma 

giderleriyle birlikte Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine 10 gün içinde 

ödediği taktirde hakkında kamu davası açılmayacaktır. Ayrıca işin doğrudan 

mahkemeye intikal etmesi halinde de fail, hakim tarafından yapılacak bildirim 

üzerine para cezasının aşağı sınırını yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu 

davası düşecektir. 5680 Sayılı Basın Kanununda varolan verilen cezanın 

ertelenemeyeceğine dair hükümse modern infaz hukukuna aykırı olması ve cezaların 

ferdileştirilmesi yani failin kişiliğine uydurulması ilkesine de aykırı olduğundan 

kaldırılmıştır.64

                                                
63 ‘Zorunlu Bilgileri Göstermeme’ başlığını taşıyan 15.maddeye göre,
     “4.maddeye göre basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların gösterilmemesi veya 
gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün 
bağlı olduğu yetkili, süresiz yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya yanlış gösteren 
basımcı beşyüz milyon liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu 
ceza,bölgesel süreli yayınlarda iki milyar liradan,yaygın süreli yayınlarda beş milyar liradan az 
olamaz.”
64 Bu suçun yaptırımı, 5680 Sayılı Kanunun 20.maddesinde düzenlenmişti. 15.5.2002’de 4756 Sayılı 
Kanunla değişik ilgili maddeye göre, 4.maddenin 1.ve 2.fıkralarında yazılı hususları göstermeyen 
sorumlular on milyar liradan elli milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılacak ayrıca bu
hususları gerçeğe aykırı şekilde gösterenler ile sorumluların belirlenmesini veya mahkeme kararlarının 
uygulanmasını güçleştirecek şekilde değiştirenler, otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar ağır 
para cezasına mahkum edilecekler ancak verilen para cezası ertelenemeyecekti. Ceza önödemeye 
bağlı idi. Bkz.: Erhan Günay, Özel Ceza Yasalarında Adli ve İdari Suçlar, Ankara, Seçkin 
Yayınevi, 1998, s.318. ve Prof.Dr.Nevzat Toroslu, Seminer Konuşmaları, Medya Hukuku,
(Çevrimiçi) http: //www. byegm.  gov.tr/seminerler/kayseri-x/kayseri_8.htm:seminer
konuşmaları,23.08.2005.
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5680 Sayılı Basın Kanununun aksine 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda 

cezanın bölgesel süreli ve yaygın süreli yayınlar için iki ayrı alt sınırı belirlenmiştir.

Buna göre, ceza, bölgesel süreli yayınlarda 2 milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda 

ise 5 milyar liradan az olamayacaktır. Bu düzenlemeler nedeniyle, bölgesel ve yaygın 

süreli yayın olma hali, suçun nitelikli şekli olarak düzenlenmiştir.

         2. ‘Bir Süreli Yayında Yayımlanmış Haber, Yazı ve Resimleri 

Kaynak Göstermeden Yeniden Yayımlama’ Suçu 

a. Genel Olarak: Bu suç, “yayım sırasındaki basın düzenine karşı 

işlenilen suçlar”dan birisidir. Eski basın kanununda bu suça yer verilmemiştir. 5187 

Sayılı Basın Kanununda ise 24.maddenin 1.fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir,

“Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin 

yeniden yayımlayanlar 5 milyar liradan 10 milyar liraya kadar ağır para cezasıyla 

cezalandırılır.”65

Bir kişinin daha önce ortaya koymuş olduğu bir yazı veya düşüncesinin yer 

aldığı bir eserden alıntı yaparken o esere atıf yapma gerekliliği Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununda da düzenlenmiştir. FSEK 36. maddesinin son fıkrası gereğince 

ister alıntı yapma hakkı saklı tutulmuş olsun yani ‘izne tabi’ isterse ‘izne tabi 

olmasın’ gazete ve dergilerde çıkan sosyal, siyasi veya iktisadi günlük meselelerle 

ilgili makale ve fıkraların alıntı yapılarak kullanılmasında alıntı yapılan gazete, dergi 

ve ajansın ve eğer bunlar da başka bir kaynaktan alınmışlarsa o kaynağın adı, tarih ve 

sayısından başka makale sahiplerinin adı, müstear adı veya alameti de yazılacaktır. 

Öyleyse ister alıntı yapma hakkı saklı tutulmuş olsun isterse olmasın eserin alındığı 

kaynağa mutlaka atıfta bulunulacaktır; izne tabi olmama atıf yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmayacaktır.

b. Korunan Hukuki Değer: Bu suçun düzenlenmesindeki amaç, bir 

süreli yayında eser sahibi ile yayın sahibinin fikri haklarının korunarak asıl eser 

sahibinin yeniden yayında kamuoyuna duyurulması ve kaynak olarak gösterilmek 

                                                
65 Bu suçun karşılığını oluşturan bir maddeye 5680 Sayılı Basın Kanununda yer verilmemiştir.
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koşuluyla yayın yapılmasına imkan vermek,66özel bir çaba ve emek harcamak 

suretiyle elde edilerek bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimlerle ilgili 

olarak onu üreten kişi ve basın organının haklarını korumaktır. Öyleyse korunan 

hukuki değer, fikri mülkiyet hakkıdır.

c. Fail-Mağdur: 24.maddede açıkça kimin sorumlu olduğu 

belirtilmemekle beraber ‘yayımlayanlar’ ibaresi kullanılmıştır. Yayımla doğrudan 

doğruya ilgilenen ve yayımı denetleyen kişi sorumlu müdür olduğu için bu 

yükümlülük de ona ait olacaktır. Öyleyse yükümlülük belirli kişilere yüklenmiş 

olduğundan özgü suç sözkonusudur.

Bu suçta mağdur, başta bir süreli yayınında yayımlanan eseri başka bir süreli 

yayında atıf yapılmadan yayımlanmış olan eser sahibi olmak üzere eserinin daha 

önce yayımlanmış olduğu süreli yanının sahibidir. Zira suça konu olan yazı, resim 

v.s. öncelikli olarak bu süreli yayın sahibinin yayınında yayımlanmış olduğu için 

süreli yayın sahibinin de hakkı ihlal edilmektedir. Bu sebeple sözkonusu suçun 

birden fazla mağduru bulunmaktadır.

d. Maddi Unsur: Suçun konusu, daha önce bir süreli yayında 

yayımlanmış ancak sonradan kaynak gösterilmeksizin başka bir süreli yayında tekrar 

yayımlanmış olan haber, yazı ve resimlerdir. Doktrinde ayrıca ‘haber’ teriminin 

kullanılmasının gereksiz olduğu savunulsa67 da haberlerin de bu yasak içinde kabul 

edilmesinin nedeni, haber niteliğindeki yazı ve resimlerin de maddede belirtilen 

koşula bağlı olduğunu belirlemek içindir.68

Bu suç, icrai bir hareketle işlenebilir. İcrai hareket, bir süreli yayında 

yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeden yeniden yayımlamadır.

Daha önce bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimlerin atıf 

yapılmadan yeniden yayımlanması yeterli olup haksahibinin ayrıca bir zarara 

uğraması aranmadığından soyut tehlike suçu sözkonusudur.

                                                
66 İçel ve Ünver, a.g.e., s.69.
67 Erman ve Özek, a..g.e., s.110.
68 İçel ve Ünver, a.g.e.,s.168.
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e. Hukuka Aykırılık Unsuru: Kişinin üzerinde serbestçe ve mutlak 

surette tasarruf edebileceği haklar, malvarlığına ilişkin haklardır. Fikri haklar da 

malvarlığına ilişkin haklar arasında kabul edilebileceğinden eğer ilgilinin rızası varsa 

hukuka uygunluk sağlanacaktır. Bu rıza yazılı ya da sözlü olarak verilebilir. Ancak 

yazılı olarak verilmesi hukuka uygunluğu kanıtlayabilmek açısından önemlidir. 

Örneğin, bir süreli yayında genel bir ibare ile yayımlanmış olan haber ve resim 

v.s’nin serbestçe yani atıf yapmadan da yayımlanabileceği açıkça belirtilmişse suç 

oluşmayacaktır.

f. Manevi Unsur: Bu suçun işlenebilmesi için failde kast aranacaktır.

Ancak bu suç taksirle işlenemeyecektir. Kişi dikkatsizlik sonucu gerçekte alıntı 

yapmak istediği eserin sahibini değil de başka birinin ismini verirse veya ismini 

doğru göstermekle beraber aslında atıf yapmak istemediği farklı bir eserini kaynak 

olarak  gösterirse aslında atıf yapma niyetinde olup suçun kanuni tanımındaki 

unsurları istememiş olduğundan ‘kastı kaldıran hata’nın varlığı ve suçun taksirli 

şeklinin cezalandırılamaması nedeniyle suç oluşmayacaktır.

g. Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Bu suç, failin bir süreli yayında 

yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeden yeniden yayımladığı anda 

tamamlanır. Bu sebeple bu suça teşebbüs mümkün değildir. 

Maddede fail olarak belirtilmiş olan ‘yeniden yayımlayan’ kişi daha önce de 

belirttiğimiz üzere bir süreli yayın sözkonusu olduğu için sorumlu müdür olan kişi 

olabilir. Bağlılık kuralı gereği, özel yükümlülük altında bulunmayan herhangi bir 

kişi, özel yükümlülük altında bulunan bu kişinin işlediği özgü suça iştirak etmişse bu 

suçtan ancak şerik(azmettiren ve yardım eden) sıfatıyla sorumlu tutulacaktır. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71.maddesinin 4.bendi gereğince  32, 33, 

34, 35, 36, 37, 39 ve 40.maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış 

yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kişiler hakkında, 2 yıldan 4 yıla kadar 

hapis veya 50 milyar liradan 150 milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın 

ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunacağı düzenlenmiş olmakla 

beraber 36.maddede basın kanunu hükümlerinin saklı tutulmuş olması dolayısıyla
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görünüşte içtima halinin varlığı kabul edilecek; basınla ilgili bir durum sözkonusu 

olduğunda basın kanunu uygulanacak, basın kanunu kapsamına sokamadığımız 

hallerdeyse FSEK’e muhalefetten sorumluluk sözkonusu olacaktır.

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı kişiye 

karşı bu suçun birden fazla işlenmesi yani izin alınmaması halinde zincirleme suç 

hükümleri uygulanma olanağı bulunacaktır.

h. Kusurluluğu Etkileyen veya Kaldıran Haller: Kusurluluğu 

etkileyen veya kaldıran haller bu suç açısından da geçerli olup69 bu suça özgü bir hal 

bulunmamakla birlikte genel hükümler uygulanabilecektir.

  ı. Yaptırım: 5187 Sayılı Basın Kanununun “Yeniden Yayım” başlıklı 

24.maddesine göre, bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak 

göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beş milyar liradan on milyar liraya kadar ağır 

para cezasıyla cezalandırılacaklardır.70 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük 

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 5/1.maddesi uyarınca ‘ağır para cezası’ ‘adli 

para cezası’na dönüştürülmüştür. Ceza önödemeye bağlıdır. Bu sebeple savcılıkça 

belirlenen miktar fail tarafından ödendiğinde kamu davası açılmayacaktır.

Ayrıca yazı veya resmi iktibas alıntı yapılan süreli yayın sahibi Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu 66. ve sonraki maddeler uyarınca tecavüzün ref’ini veya men’ini 

dava edebileceği gibi maddi ve manevi tazminat da isteyebilir. Ancak iktibas edilen 

yazı bir yazarın imzası ile çıkmışsa gazete sahibinden başka yazarın da telif hakkının 

korunması sözkonusu olacaktır.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki uygulamada basın savcıları tarafından

çoğunlukla bu hususta çıkan sorunlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa tabi kabul 

edilerek fezleke ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesine gönderilmektedir.

Bu suçta cezayı ağırlaştıran ya da hafifleten nitelikli şekil olarak düzenlenmiş 

bir durum bulunmamaktadır.

                                                
69 Yukarıda anlatılmış olan ‘Basın yayın organının yayınının engellenmesi’ suçunun aynı unsurunun 
açıklamalarına bakınız.
70 “Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden 
yayımlayanlar beş milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.”
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3. ‘Bir Süreli Yayında Yayımlanmış Eserleri Yeniden Yayım 

Hakkı Saklı Tutulmuş Olmasına Rağmen İzinsiz Yayımlama’ Suçu

a. Genel Olarak: Bu suç, “yayım sırasındaki basın düzenine karşı 

işlenilen suçlar”dan birisidir. Hem 5680 Sayılı Basın Kanununda hem de 5187 Sayılı 

Basın Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yeni kanunun 24.maddesinin 2.fıkrasına göre,

“Bu eserleri yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen süreli yayın 

sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar 20 milyar liradan 40 milyar liraya kadar ağır 

para cezası ile cezalandırılırlar.”71

Doktrindeki bir görüş bu suçu, belirli bir hususun yayımlanmasını suç saydığı 

için ceza sorumluluğunun 5187 Sayılı Basın Kanununun 11.maddesinin sistemine 

tabi olduğunu kabul ederek basın düzeni suçu olarak kabul etse de72aslında kanun 

koyucu bu suçla yazı veya resmin kitleler üzerindeki fikri haklarının ihlale 

uğramamasını basın düzenin bozucu bir eylem olarak görmüştür. Bu nedenle bu suç, 

basılmış eserin içeriğine ilişkin bir suç değildir.73

FSEK 36. maddesinin ilk 2 fıkrası izin alma yükümlülüğü ile ilgilidir. İlk 

fıkra gereğince basın veya radyo tarafından kamuya yayılmış olan günlük havadis ve 

haberlerin alınması kural olarak serbesttir. Ancak yürürlükten kalkan 5680 Sayılı 

Basın Kanunu’nun özel fedakarlıkla elde edilerek bir süreli yayında yayımlanmış  

haber, yazı ve resimleri izinsiz yayımlamayı cezalandıran 15.maddesi saklı 

tutulmuştur. Yani bu serbestlik, 5187 Sayılı Basın Kanunu 24/2.maddesi gereğince 

bir gazete ve dergide yayımlanmış olan haber, yazı ve resimler için geçerli 

olmayacaktır. 2.fıkra gereğince ise, gazete ve dergilerde çıkan sosyal, siyasi veya 

iktisadi günlük meselelere ilişkin makale ve fıkralar, alıntı yapma hakkı açıkça saklı 

tutulmamış olması halinde aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete ve dergiler 

tarafından alınabilecektir. Ancak alıntı yapma hakkı açıkça saklı tutulmuş olsa bile 

                                                
71 5680 Sayılı Kanunun 15.maddesi bu maddenin karşılığıydı. İlgili maddenin 1.fıkrasına göre, “Bir 
mevkutenin hususi fedakarlık ihtiyariyle elde edip yayınladığı haber yazı ve resimler mevkute 
sahibinden müsaade alınmadıkça neşirlerinden 24 saat geçmeden başka mevkuteler tarafından 
yayınlanamaz.Hususi fedakarlık ihtiyariyle elde edilen yazı ve resimler için mevkute sahibinden izin 
almak mecburidir.” 
72 Erman ve Özek, a.y., s.232.
73 İçel ve Ünver, a.g.e., s.259.
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sözkonusu makale ve fıkralar yine de kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınıp radyo 

vasıtasıyla veya diğer bir şekilde yayılabilecektir.

b. Korunan Hukuki Değer: Bu suçun düzenlenmesindeki amaç, süreli 

yayın sahibinin yeniden yayım hakkını saklı tutarak daha önceden kendi süreli 

yayınında yayımlanmış olan haber yazı v.s üzerindeki fikri mülkiyet hakkının 

korunmasıdır. Öyleyse korunan hukuki değer, fikri mülkiyet hakkıdır.

c. Fail-Mağdur: 24.maddenin 2.fıkrasında da açıkça kimin sorumlu 

olduğu belirtilmemekle beraber yayım mecburiyeti süreli yayını gerçekleştiren 

sorumlu müdüre ait olduğundan cezalandırılacak olan da sorumlu müdürdür.74 İçel

ve Ünver’e göre, izin alma yükümlülüğü sorumlu müdürün olduğu için sorumlu 

tutulacak olan da yalnızca o olacaktır.75 Dolayısıyla özgü suç sözkonusudur. 

Bu suçta mağdur, süreli yayınında yayımladığı resim, yazı vs. haberi, yeniden 

yayım hakkını saklı tutmuş olmasına karşın izin alınmadan başka bir süreli yayında 

yayımlanmış olan süreli yayın sahibidir. Çünkü ihlal edilen hak, süreli yayın 

sahibinin hakkıdır.

d. Maddi Unsur: Suçun konusu, daha önce bir süreli yayında 

yayımlanmış ve ‘yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olan’ haber, yazı ve resimlerdir.

‘Yeniden yayım hakkı’, uygulamada genellikle süreli yayınların yayımlamış 

oldukları yazı, haber ve resimlerin yayımlanmasının izne tabi olduğunu açıkça 

belirten genel bir ibare ile saklı tutulmaktadır.

Bu suçta cezalandırılan, bir süreli yayında yayımlanmış eserleri yeniden 

yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen süreli yayın sahibinin izni olmadan 

yeniden yayımlamadır. Dolayısıyla icrai bir suçtur.

5680 Sayılı Basın Kanunu gereğince bir süreli yayının ‘özel fedakarlıkla elde 

edip yayımladığı’ haber, yazı ve resimler süreli yayın sahibinden izin alınmadıkça 

yayımlanmalarından itibaren 24 saat geçmedikçe başka süreli yayınlar tarafından 

                                                
74 İçel ve Ünver, a.g.e., s.271 ve İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.248.
75 İçel ve Ünver, , a.g.e., s.271
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yayımlanamayacaklardı. Hususi fedakarlıkla elde edilmiş bilgiden maksat, başka 

süreli yayınların başvurmadıkları maddi veya manevi araçlarla elde edilen her türlü 

bilgiydi. Ayrıca aynı bilgilerin diğer süreli yayınlarca elde edilmesi mümkün hatta 

kolay olsa bile onlar bu bilgileri toplamamışlar ve başka bir süreli yayın bunları 

yayımlamışsa yine özel fedakarlıkla elde edilmiş bir bilginin olduğu kabul edilecekti.

Ancak bütün ajans bültenleri, radyo ve televizyon haberleri bu maddenin kapsamına 

girmeyecekti.76 24 saat geçmeden haberi alıntı yapan süreli yayının sorumlu müdürü 

diğer süreli yayının sahibinden gerekli izni almış olduğunu ispat edecekti.77 Ancak 

5187 Sayılı Basın Kanunu’nda hem ‘özel fedakarlıkla elde edilme’ şartı hem de 

eserlerin ‘yayımlanmalarından itibaren 24 saat geçmedikçe yayımlanamayacakları’

şartı kaldırılmıştır.

Haber, yazı, resim v.s.üzerindeki hak süreli yayın sahibinin olduğu için izin 

ondan alınacak, hak sahibi olmayan sorumlu müdürün verdiği izin ise geçerli 

olmayacaktır. Ancak doktrinde bu iznin sorumlu müdürden alınmasının basın kanunu 

sistemine daha uygun olacağı savunulmaktadır. Çünkü yayınla doğrudan doğruya 

ilgilenen kişi, sorumlu müdürdür. İznin yazılı olması şart değildir.78

Uygulamada tıpkı ‘Bir Süreli Yayında Yayımlanmış Haber,Yazı ve Resimleri 

Kaynak Göstermeden Yeniden Yayımlama’ Suçunda olduğu gibi ‘fotoğraf’ 

konusunda izin alınmamış olması sorun yaratmaktadır

Bir süreli yayında yayımlanmış eserleri yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş 

olmasına rağmen izinsiz yayımlama yeterli olup suçun konusu üzerinde ayrıca bir 

zararın varlığı aranmadığından soyut tehlike suçu sözkonusudur.

e. Hukuka Aykırılık Unsuru: Bu suç açısından öncelikli olarak şunu 

belirtmek gerekir ki, kaynak gösterme, ‘önceden izin alma zorunluluğu’nu ortadan 

kaldırmayacaktır.79 Dolayısıyla bu, hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz.

FSEK 36.maddenin 2.fıkrasında gazete veya dergilerde çıkan içtimai, siyasi 

veya iktisadi günlük meselelerle alakalı olan makale ve fıkraların iktibas hakkının 

açıkça saklı tutulmamış olması durumlarında aynen veya işlenmiş şekilde diğer 
                                                
76 Erman ve Özek, a.g.e., s.109.
77 A.e., s.110.
78 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.152.
79 A.e., ss.151-152.
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gazete ve dergiler tarafından alınması ve radyo vasıtasıyla veya diğer bir suretle 

yayılmasının serbest olduğu; ancak iktibas hakkı saklı tutulsa bile sözü geçen makale 

ve fıkraların kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınabilecekler belirtilmiştir. 

Dolayısıyla makale ve fıkraların kısaltılarak basın özetleri şeklinde yayımlanması 

halinde hukuka uygunluk sağlanacak ve fiil suç oluşturmayacaktır.

Bu suç açısından da tıpkı kaynak gösterme zorunluluğunda olduğu gibi,

kişinin üzerinde serbestçe ve mutlak surette tasarruf edebileceği malvarlığına ilişkin 

haklarla ilgili olduğundan ilgilinin rızası varsa yine hukuka uygunluk sağlanacaktır.

Bu rıza yazılı ya da sözlü olarak verilebilir. Ancak yazılı olarak verilmesi rızanın 

varlığını iddia eden kişinin ispatlayabilmesi açısından önemlidir. Ancak bir süreli 

yayın sahibi süreli yayınında yayımlanmış olan bir haber v.s.’nin yeniden yayım 

hakkını saklı tutmuş olmasına karşın daha sonradan buna rıza gösterdiğinde bu 

durum ‘icazet’ olarak kabul edilip fili suç olmaktan çıkarmayacaktır. Çünkü 

mağdurun rızasının suçun işlendiği sırada veya suçun işlenmesinden önce açıklanmış 

olması gerekmektedir.

f. Manevi Unsur: Bu suçun işlenebilmesi için failde kast aranacaktır. Kast 

doğrudan kast şeklinde olabilecek ancak suç kesinlikle taksir ile işlenmeyecektir. 

g. Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Bu suç, failin bir süreli yayında 

yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeden yeniden yayımladığı anda 

tamamlanır. Bu sebeple bu suça teşebbüs mümkün değildir.

Maddede fail olarak belirtilmiş olan ‘yeniden yayımlayan’ kişi bir süreli 

sorumlu müdür olan kişi olabilir. Bağlılık kuralı gereği, özel yükümlülük altında 

bulunmayan herhangi bir kişi, özel yükümlülük altında bulunan bu kişinin işlediği 

özgü suça iştirak etmişse bu suçtan ancak şerik (azmettiren ve yardım eden) sıfatıyla 

sorumlu tutulacaktır

FSEK 71/4 kaynak göstermemeyi veya yanlış, aldatıcı, yetersiz kaynak 

göstermeyi cezalandırmaktadır. Oysa ki buradaki suç, izinsiz yayımlama ile oluşur. 

Bu sebeple ortada farklı fiillerle işlenen iki ayrı suç olduğundan gerçek içtima 

hükümleri gereğince her k suçtan dolayı ayrı ayrı ceza verilecektir.
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Bir suç işleme kararının icrası kapsamında ard arda yayımlanmış olan süreli 

yayınlarla bir süreli yayın sahibine karşı aynı suçun birden fazla kez işlenmesi 

durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanma olanağı bulunacaktır.    

h. Kusurluluğu Etkileyen veya Kaldıran Haller: Kusurluluğu 

etkileyen veya kaldıran haller bu suç açısından da geçerli olup80 bu suça özgü bir hal 

bulunmamakla birlikte genel hükümler uygulanabilecektir.

ı. Yaptırım: 5187 Sayılı Basın Kanununun “Yeniden yayım” başlıklı 

24.maddesine göre, eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen,

süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar  20 milyar liradan 40 

milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.81 Ceza öndemeye bağlıdır.

Uygulamada basın savcıları bu suçu da çoğunlukla Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununa tabi kabul ederek fezleke ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesine 

göndermektedirler.

Bu suçta cezayı ağırlaştıran ya da hafifleten nitelikli şekil olarak düzenlenmiş 

bir durum bulunmamaktadır.

C. YAYIM SONRASINDAKİ BASIN DÜZENİNE KARŞI 

İŞLENİLEN SUÇLAR

         1. ‘Basılmış Eseri Teslim Etmeme’ Suçu

a. Genel Olarak: Bu suç 5680 Sayılı Basın Kanunu yürürlükteyken de 

kabul edilmiş olan “yayım sonrasındaki basın düzenine karşı işlenilen suçlar”dan 

                                                
80 Yukarıda anlatılmış olan ‘Basın yayın organının yayınının engellenmesi’ suçunun aynı unsurunun 
açıklamalarına bakınız.
81“Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni 
olmadan yeniden yayımlayanlar  20 milyar liradan 40 milyar liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılırlar.” 
      5680 Sayılı Basın Kanununun 26.maddesine göre,
     “15.madde hükmüne riayet etmeyenler elli milyar liradan yüz milyar liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar.” Ceza önödemeye bağlıydı. 
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birisidir. Bu yükümlülük aslında ‘matbaacılık faaliyetinin gerektirdiği bir 

yükümlülüktür. Basın mevzuatı bakımından 5681 Sayılı Matbaalar Kanunu82

dışındaki kanunlarda da, basılmış eserlerin teslimi yükümlülüğü öngörülmüştür.83

                                                
82 Bu yükümlülük, 5681 Sayılı “Matbaalar Kanunu”nun 4.maddesinde düzenlenmektedir. Bu madde 
gereğince basımcılar, bastıkları eserlerden ikişer nüshasını basmanın sona erdiği günün çalışma saati 
içinde, bulundukları yerin Cumhuriyet Savcısı ile en büyük mülkiye amirine vermeye mecburdurlar. 
“Bu hüküm, cemiyet ve aile münasebetlerine taallûk eden ve ticaret ve sanat işlerine münhasır 
bulunan davetiyeler, ilân, formül, sirküler, kartvizitler ve yalnız seçim yerini ve zamanını gösteren 
kâğıtlarla adayların adlarını bildiren rey pusulaları gibi basılar hakkında uygulanamaz.”
    Ancak 5187 Sayılı Basın Kanununda bu sayılanlar, yukarıda basılmış eserin düşünsel içeriğini 
anlatırken de üzerinde  durduğumuz gibi ‘ve benzeri’ ifadesi içerisinde kabul edilerek basılmış eser 
sayılmasına rağmen basımcının bunları teslim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aynı Kanunun 
6.maddesine göre bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun ‘Kanuna 
Aykırı Matbaacılığı’ düzenleyen 533.maddesine göre (“Kanun ve nizamların ahkamına riayet 
etmeyerek  gerek taş ve gerek hurufat matbaacılığını yapanlar ve mihaniki ve kimyevi vasıta ile bir 
şeyin birçok nüshalarını çıkarmaktan ibaret her nevi sanatı icra edenler 1 aya kadar hafif hapse ve 
5400 liradan 16.200 liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkum edilir yahut bu cezaların ikisi birden 
verilir.(TCK 119)”) cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. İlgili hüküm,765 Sayılı TCK’nın 
kabahatleri düzenleyen 3.kitabında yer almaktaydı. Ancak yeni TCK’dan kabahatler çıkartılarak ayrı 
bir kanun ile (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu) kabahatler düzenlenmekle beraber böyle bir kabahate 
bu kanunda yer verilmemiştir. Ancak buradaki atfın belirtilen maddedeki cezaya açık atıf olması 
nedeniyle bu cezalar 6.madde açısından halen yürürlüktedir. Bkz.:İçel ve Ünver, a.g.e., s.141.
83 Bunlardan ilki, 2527 Sayılı “Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu”dur. Bu kanunun 
1.maddesine göre, basma yazı ve resimleri basanlar beş nüshayı Milli Eğitim Bakanlığına vermeğe 
mecburdur. Yalnızca yurt dışında bastırılarak yurda getirilen basılmış eserler yayımcı tarafından 
teslim edilecektir. Ayrıca usulüne uygun olarak aldıkları ruhsatnamelerle Türkiye’de hafriyat yapan 
yabancı uzman ve bilim adamları yaptıkları bu hafriyata ait olarak Türkiye dışında bastırıp 
yayınladıkları eserlerin 6 nüshasını Milli Eğitim Bakanlığı emrine vermekle yükümlüdürler. Bu 
durumda da eserin sahibi teslim ile yükümlü olacaktır. 10.maddede düzenlenen yaptırım gereğince,
teslimi yapmayanlar idari para cezası ile cezalandırılacaklardır.
    Yine “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kuruluş Kanunu” 34.maddeye göre, “Basma Yazı ve Resimleri 
Derleme Kanunu” kapsamına giren eserlerin ikişer nüshasının Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na 
gönderilmesi yükümlülüğü yine basana aittir.
     Bir diğer kanun, 1117 Sayılı “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu”dur. Bunun 
8.maddesine göre,
  “Basılmış eserler ile mevkutenin her nüshasından ikişer adedi,neşri takip eden çalışma günü, bir 
alındı belgesi karşılığında Kurul  Başkanlığı’na gönderilir. Ankara dışında basılan eserlerin posaya 
verildiği tarih esas alınır.”2.fıkrasına göre de,
     “Bu madde hükmünü yerine getirmeyenler hakkında 5680 sayılı Basın Kanununun 24. maddesinde 
belirtilen ceza hükümleri uygulanır.”Yani 5187 Sayılı Basın Kanununun teslim yükümlülüğüne 
ilişkin yaptırımı uygulanacaktır.
      Başka bir kanun olarak 195 Sayılı “Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunu”nun 47.maddesine 
göre ise, kurumun şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve dergilerin ilan veya reklam içeren 
nüshalarından ikişer tanesinin ilan veya reklamın yayınlandığı gün, Kurum Genel  Müdürlüğüne 
gönderilmek üzere o yerdeki şubesine makbuz karşılığında teslim mecburiyeti vardır. Genel 
Müdürlükçe, bu nüshalar, Kurumun verdiği ilân ve reklâmlarla Kurumca verilmeyen ilân ve 
reklâmların hesabına ve bunların kimin tarafından verildiğinin tesbitine esas tutulur. Kurumun şubesi 
bulunmayan yerlerde yayınlanan dergilerin de ikişer nüshalarının Kurum Genel Müdürlüğüne 
gönderilmek üzere mahalli valiliğe teslim edilmeleri gerekir. Bu hükümlere aykırılık hallerinde ise 
ilan kesilmesi konusunda idari müeyyideler uygulanır.(madde 49)
      5253 Sayılı “Dernekler Kanunu”nun 16.maddesi (Basım Evlerinin Sorumluluğu) gereğince, 
“Basım evleri dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri bastıktan sonra bu 
belgelerin seri ve sıra numaralarını 15 gün içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır.” 
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5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 10.maddesinde “Teslim Yükümlülüğü” başlığı 

altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre,

“Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını,dağıtım veya yayımın 

yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği 

içeren daha sonraki basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir.

Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.”84

“Teslim yükümlülüğüne Uymama” başlığını taşıyan 17.maddede ise bu suçun 

yaptırımı düzenlenmiştir.İlgili maddeye göre ise,

“10.maddeye göre teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımcı, üçyüz milyon 

liradan bir milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.” 

b. Korunan Hukuki Değer : Böyle bir yükümlülükle, öncelikle devlet 

ve üniversite kütüphanelerini mali külfete katlanmadan besleme, ulusal koleksiyon 

meydana getirme hedeflenmektedir.85 Bu nedenle teslim yükümlülüğü basılmış 

eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha sonraki 

basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir.86 Ancak bu yükümlülüğün 

doğmasındaki etkenin basılmış eserlerin devlet otoritesi tarafından izlenerek zararlı 

bulunan yayınların yayımlanmasının önlenmesi olduğu da kabul edilmektedir.87

                                                                                                                                         
32.madde gereğince de, belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticileri 
idari para cezası ile cezalandırılacaklardır.
       Son olarak 2860 Sayılı “Yardım Toplama Kanunu”nun 26.maddesi (Basım Evlerinin 
Sorumluluğu) gereği, 
      “Basım evleri izin almak suretiyle yardım toplama faaliyetine girişen kişi ve kuruluşların 
bastıracağı makbuz, bilet ve yardım pullarının seri ve numaralarını bastıktan sonra durumu, 7 gün 
içinde izin veren makama bildirmek ve basılanların birer örneğini göndermek zorundadır.”
84 5680 Sayılı Basın Kanununun 12.maddesindeki düzenleme bu maddenin karşılığıdır. İlgili maddeye 
göre,
     “Tabi, mevkutenin her nüshasından ikişer tanesini neşri takip eden çalışma gününde, çıktığı yerin 
Cumhuriyet Savcılığı ile en büyük mülki amirliğine vermeye mecburdur.
       Tabi’e bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.”
85 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, ss.126,127.
86 Örneğin 2527 Sayılı “Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu”na göre, aynen veya değiştirilerek 
tekrar basılan ve hatta yalnız kabı değiştirilen eserlerin de yeniden teslim edileceği düzenlemesi de 
ulusal kütüphane oluşturmaya hizmet etmektedir. Bkz.: İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.131.
87 Tarihsel süreçte basında sansürün uygulandığı dönemde, süreli yayınlar yayımlandıktan hemen 
sonra savcıların eline geçmiş, böylece basılmış eserlere zamanında el koyulup, gerekli önlemler 
alınabilmiş, eserler etkin biçimde incelenebilmiştir.
       Ceza İşleri Genel Kurulu, düzenlediği bir genelge ile Cumhuriyet savcılıklarından, teslim edilen 
gün içerisinde eserin bir nüshasının Adalet Bakanlığı’na gönderilmesini istemektedir.
C.İ.G.M.17.05.1967 T.6/45 S.Genelge, Mütalaa ve Tanımlar, Adalet Bak. yay. Ank., 1976, s.44. aynı 
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Öyleyse bu suçla korunan hukuki değer, zararlı bulunan yayınların yayımlanmasının

önlenmesi sözkonusu olduğundan basın düzeninin korunmasıdır.88

c. Fail-Mağdur: 5187 Sayılı Basın Kanununun 17.maddesinde, basılmış 

eserlerin teslim edilmemesinde açıkça basımcının sorumlu tutulacağı belirtilmiştir.

Ancak süreli yayın sahibinin aynı zamanda matbaanın da sahibi olması yani basımcı 

olması durumunda yayınları ilgili mercie verme yükümlülüğü de ona ait olacaktır.89

Yükümlülük yalnızca basımcıya yüklenmiş olduğundan özgü suç sözkonusudur. 

Uygulamada bu suçu genellikle küçük matbaacılar işlemektedirler.

Bireylerin bilgilenmesi, basının idari düzeninin daha sağlıklı bir şekilde 

işlemesi ve kamu güvenliğinin sağlanması sözkonusu olduğundan bu suçun mağduru 

aynı zamanda toplumu oluşturan herkestir. 

                                                                                                                                         
nitelikte S.15. Bunun için bkz.:Kayıhan İçel, Basılı Eserleri Savcılığa Verme Sorunu ve Basın 
Özgürlüğü , Milliyet Gazetesi, 29 Kasım 1978.
      Bunun için savcılar yayınların bir nüshasını bakanlığa göndermektedirler. Uygulamada savcılar 
kendilerinde kalan nüshalardan uygun gördüklerini okullara, cezaevleri ya da adliye kütüphanelerine 
göndermektedir. Böylece ulusal koleksiyon oluşturulmaktadır. Bu nitelikte görülmeyenleri de günlük 
süreli yayınlarda 2 ay, diğer yayınlarda da 4 ay sonunda yani zamanaşımı süresi boyunca tutmakta 
daha sonra da yer yokluğundan imha etmektedirler.
       Doktrindeki bazı yazarlar ‘teslim etme yükümlülüğü’nün bir nevi ön sansür niteliğinde olduğunu 
belirtmektedirler. Zira teslimin niçin Cumhuriyet Başsavcılığına yapılması gerektiği belli olmamakla 
beraber mukayeseli hukukta Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim zorunluluğu da bulunmamaktadır.87

Bu görüş doğrultusunda teslimin savcılıklara yapılması savcılığın iş yükünün artmasına da neden 
olacaktır. Bkz.:Yarsuvat, “Basın Kanunu Tasarısı II”, s.40. Zaten savcılıklar bu konuda bilirkişi 
atamakta, bu da bir nevi sansür kurulu görevi görmektedir. Bkz.: İçel, Basılı Eserleri Savcılığa 
Verme Sorunu ve Basın Özgürlüğü, Milliyet Gazetesi, 29 Kasım 1978.
       Mevzuatta ‘teslim yükümlülüğü’ öngörülürken başkaca amaçlar da güdülmüştür. Örneğin, 195 
Sayılı “Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun” gereğince düzenlenmiş olan ‘teslim
yükümlülüğü’nde amaç, kurumun verdiği ilan ve reklamlarla kurumca verilmeyen ilan ve reklamların 
hesabının yapılabilmesi ve bunların kim tarafından verildiğinin saptanmasıdır. Bkz.: İçel, Kitle 
Haberleşme Hukuku, s.132.
88 İçel ve Ünver, a.g.e.,s.140.
89 5680 Sayılı Eski Basın Kanunu yürürlükteyken, doktrinde, yaptırım maddesinde açıkça 
‘basımcı’dan bahsedilmediği için, büyük matbaalarda ve özellikle süreli yayın sahipliği ile basımcı 
sıfatlarının birleştiği büyük yayın kuruluşlarında teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle görevli 
kişi veya birimler oluşturulduğu bu durumda teslim yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı basanın 
sorumlu olmayacağı belirtilmekteydi. Bkz.:Erman ve Özek, a.g.e., ss.104,105.
     Bazı kanunlarda bu teslim yükümlülüğü basana değil başka kişilere yüklenmiştir. Örneğin, “Basma 
Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu”na göre, Türkiye’de yerleşmiş gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
Türkiye’de yayınlanmak üzere yabancı ülkelerde basılarak Türkiye’ye ithal edilen eserleri teslim
edecek olanlar yayımlayanlardır. Ayrıca usulüne uygun olarak aldıkları ruhsatnamelerle Türkiye’de 
hafriyat yapan yabancı uzman ve bilim adamları yaptıkları bu hafriyata ait olarak Türkiye dışında 
bastırıp yayınladıkları eserlerin 6 nüshasını Milli Eğitim Bakanlığı emrine vermekle 
yükümlüdürler.Bu durumda da eserin sahibi teslim ile yükümlü olacaktır. Bkz.: İçel, “Kitle 
Haberleşme Hukuku, s.131.
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d. Maddi Unsur: 5680 Sayılı Basın Kanununun 12.maddesinde bu 

yükümlülük yalnızca süreli yayınlar için öngörülmüş olmasına karşın 5187 Sayılı 

Basın Kanununun ilgili 10.maddesinde açıkça belli olduğu üzere artık basılmış eser 

yani basımcının basmış olduğu her türlü yayın için sözkonusu olacağından bu suçun 

konusu, her türlü basılmış eserdir.  

Bu suçta sözkonusu olan fiil, her türlü yayının imzalı iki nüshasının, dağıtım 

veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim 

edilmemesidir. Bu sebeple gerçek ihmali bir suçtur.

Yürürlükten kalkan 5680 Sayılı Basın Kanununun 12.maddesinde ise bu 

yükümlülük sadece süreli yayınlar açısından getirilmişti ve “neşri takip eden çalışma 

gününde yerine getirileceği” düzenlenmişti. Ancak 5187 Sayılı Basın Kanununa 

göre, teslim ‘dağıtım veya yayımın yapıldığı gün’ yapılacaktır. Hem dağıtım hem de 

yayımın tatil gününe rastlaması durumunda teslim yükümlülüğü ilk çalışma gününde 

yerine getirilecektir.90 Ulaşımdaki kolaylıklar gözetilerek, yayının, ‘yayımı takip 

eden çalışma günü’ yerine ‘yayımın yapıldığı gün’ Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

teslimi öngörülmüştür. Yine eski kanundaki süreli yayının çıktığı yerin Cumhuriyet 

Savcılığı ile en büyük mülki amirliğine verme mecburiyeti yeni kanun ile mahallin 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na dönüştürülerek basımcının sadece yargı ile muhatap 

olması ve sürecin çabuklaştırılması sağlanmıştır.

5187 Sayılı Basın Kanununda basılmış eserin nereye teslim edileceği 

konusunda tam bir açıklık bulunmamaktadır. Şöyle ki 10.maddede, mahallin 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslimden bahsedilmektedir. Burada dağıtım veya 

yayımın yapıldığı günden bahsedildiği ve kanun gerekçesinde de belirtilmediği için

ilgili başsavcılığın yayım yerindekinin mi, basım yerindekinin mi yoksa yönetim 

yerindekinin mi olduğu belli değildir. 5680 Sayılı Basın Kanununda ise ‘süreli

yayının çıktığı yerin cumhuriyet savcılığı ile en büyük mülki amirliği’ ibareleri  

geçmekteydi. Teslim yükümlülüğü basana ait olduğuna göre  kastedilen süreli 

yayının basıldığı yerdi.91 Ancak süreli yayının birden fazla yerde basılması 

durumunda, matbaa süreli yayının kendi matbaası ise, teslim yükümlülüğünün 
                                                
90 Çetin, a.g.e., s.67. Ancak bu husus kanunda açıkça belirtilmediği halde, 17.03.2003 Tarihli ‘Basın 
Kanunu Taslağı’nda ‘dağıtım veya yayımın tatil gününde yapılması halinde tatili takip eden ilk iş 
gününde’ şeklinde  yer almaktaydı.
91 Erman ve Özek, a.g.e., s.103.
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yalnızca yayın merkezi için uygulanması gerektiği kabul edilmekteydi. Buna karşın 

süreli yayının merkezi dışındaki baskı veya baskılar bağımsız ayrı matbaalarda 

gerçekleştiriliyorsa taşra matbaalarında yayımlanan süreli yayın Cumhuriyet 

başsavcılığına ve en büyük mülki amirliğe verilmemekteydi.92 Bu doğrultuda 5187 

Sayılı Basın Kanununda geçen ‘mahallin cumhuriyet başsavcılığı’ ifadesinden 

yayının basıldığı yerin anlaşılması gerekmektedir. Örneğin süreli yayınlar, 

basıldıkları yerin bulunduğu adliyedeki basın savcılığına kayıtlıdırlar. Bu sebeple 

basıldıktan sonra oraya teslim edileceklerdir.

Bu suç bakımından maddede özel olarak belirtilmiş bir zarar neticesinin 

oluşması gerekmediğinden soyut tehlike suçudur.

e.Hukuka Aykırılık Unsuru: Bu suç açısından özel bir durum 

öngörülmemekle birlikte eğer koşulları varsa genel hukuka uygunluk sebepleri 

geçerli olabilecektir.93

f. Manevi Unsur: Failin cezalandırılması için kast aranacaktır. Kast 

doğrudan kast şeklinde olabilecektir. Bu nedenle taksirle ya da bilinçli taksirle 

işlenilen şekli cezalandırılamayacaktır.

g. Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Bu, ihmali bir suç olup ‘teslim 

etmeme’ fiili ile gerçekleşeceğinden teşebbüs mümkün değildir.

Bu suçun ancak basımcı tarafından işlenebileceği kanunda açıkça 

belirtilmiştir. Basımcı birden fazla ise bu kişiler suçu birlikte işlerlerse müşterek fail 

olarak sorumlu tutulacaklardır. Bağlılık kuralı gereği, özel yükümlülük altında 

bulunmayan herhangi bir kişi, özel yükümlülük altında bulunan bu kişilerden birinin 

işlediği özgü suça iştirak etmişse bu suçtan ancak şerik sıfatıyla sorumlu tutulacaktır.

Basılmış eserlerin teslimi yükümlülüğü daha önce de söylediğimiz gibi basın 

kanunu dışında değişik kanunlarda da yaptırıma bağlanmıştır. Ancak her bir kanuna 

                                                
92 A.e.,s.101.
93 Hukuka aykırılık hallerinin nelerden ibaret olduğu konusunda yukarıdaki ‘Basın yayın organının 
yayınının engellenmesi’ suçundaki açıklamalara bakınız. 
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göre teslim edilecek kurumlar arasında farklılık bulunmaktadır. Dolayısıyla suçların 

maddi unsurlarında farklılık bulunduğundan fikri içtima hükümlerinin 

uygulanmasına yer bulunmamaktadır.Bu durumda cezaların içtimaı sözkonusu 

olabilecektir.

Basılmış eserin dağıtım veya yayımın yapıldığı gün teslim edilmesi gerekir.

Basımcı bastığı yayınları ard arda gelen günlerde teslim etmezse aynı suç işleme 

kararının varlığı kabul edilerek zincirleme suç hükmü uygulanabilecektir.

h. Kusurluluğu Etkileyen veya Kaldıran Haller: Kusurluluğu 

etkileyen veya kaldıran haller bu suç açısından da geçerli olabilecektir. Örneğin, 

basımcı bastığı yayını teslim etmek istediği halde teslimi engelleyen bir durum olursa 

örneğin trafik kazası geçirip de teslim edemezse kusurluluğu etkileyen hallerden 

‘kaza ve tesadüf’ün varlığı nedeniyle gerçekten öngörülmesi mümkün olmayan bir 

neticeden dolayı kişiyi sorumlu tutmak ve kusurluluğundan sözetmek mümkün 

değildir.

h. Yaptırım: 5187 Sayılı Basın Kanununun 17.maddesi “Teslim 

Yükümlülüğüne Uymama”yı düzenlemektedir. İlgili maddeye göre, teslim 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımcı, üçyüz milyon liradan bir milyar liraya 

kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.94 Yaptırımda öngörülen alt ve üst sınırlar bu 

suçun 5680 Sayılı Basın Kanunundaki cezasına oranla düşürülmüştür. Ceza sadece 

para cezasını gerektirdiğinden yeni TCK 75/1-a’ya göre önödemeye bağlıdır ve aşağı 

sınır uygulanacaktır.Buradaki ağır para cezası da 5252 Sayılı Kanunun 5/1.maddesi 

gereğince adli para cezası olarak anlaşılacaktır.95

                                                
94 5680 Sayılı Basın Kanununda ise yaptırım maddesi olarak 24.madde yer almaktaydı. İlgili madde 
gereğince,
      “12.maddenin birinci fıkrası hükmünü yerine getirmeyenler hakkında 30 milyar liradan 100 
milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.” 
       Yargıtay 2.C.D.’nin 1976/636 E.,1976/1054 K.,9.2.1976 T.Sayılı kararı uyarınca da “Sanık, 
sahibi ve sorumlusu bulunduğu basımevinde bastığı süreli yayın organının 22/7/1975 günlü 
nüshasından ikişer adedini C. Savcısına ve en büyük Mülkiye Amirine zamanında vermemiştir. 
Sanığın eylemi, 5680 sayılı Basın Yasasının 12. maddesine uygun olup anılan yasanın 24. maddesi 
uyarınca cezalandırılması gerekir; 5681 sayılı Matbaalar Yasasının 4 ve 6. maddeleri yoluyla 
TCK.nun 533. maddesiyle cezalandırılması doğru değildir.”      
95 İçel ve Ünver, a.g.e., s.142.
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Bu suçta cezayı ağırlaştıran ya da hafifleten nitelikli şekil olarak düzenlenmiş 

bir durum bulunmamaktadır.

2. ‘Kesinleşmiş Hakim Kararına Rağmen Düzeltme ve 

Cevabın Yayımlanmaması ya da Süre ve/veya Şekil Şartlarına 

Aykırı Olarak Yayımlanması’ Suçu

a. Genel Olarak: Bu suç, “yayım sonrası basın düzenine karşı olan 

suçlar”dan birisi olup hem yürürlükten kalkan 5680 Sayılı Basın Kanununda hem de 

5187 Sayılı Basın Kanununda düzenlenmiştir. Ancak bu suç, sadece süreli yayınlar96

için kabul edilmiştir. 

1982 Anayasasında düzenlenmiş97 olan ve inceleme konumuzu oluşturan 

suçun temelini oluşturan ‘cevap ve düzeltme hakkı’, bu hakkın kullanılış koşul ve 

biçimleri 5187 Sayılı Basın Kanununun 14.maddesinde düzenlenmiştir.98 Bu hak, 

                                                
96 Herhangi bir sınırlama bulunmadığından dolayı devlet veya kuruluşuna ait de olabilen bir süreli 
yayının belirli bir bölgeye hitap eden baskısında veya ekinde çıkan resim, karikatüre karşı-ilgili özel 
baskı veya ekte yayımlanmak kaydıyla-bu hak kullanılabilir. Ancak ekin bir daha yayımlanmaması 
durumunda cevap ve düzeltme yazısı süreli yayının kendisinde yayımlanacaktır. İçel ve Ünver, 
a.g.e.,.,s.202 ve Mahmutoğlu, a.g.e., s.68. Ancak resmi gazetede, tutanak dergisinde veya Yargıtay 
kararları dergisinde yayımlanan resmi içerikli yayınlara karşı bu hak kullanılamayacaktır. Bilim ve 
sanat eleştirilerine karşı da bu hak kullanılabilecektir. Samsun Demir, a.g.e., ss.99. Cevap ve düzeltme 
hakkının süreli yayında çıkan ilan ve reklamlara karşı kullanılabilip kullanılamayacağı tartışmalı 
olmakla beraber, 5187 Sayılı Basın Kanununun yayınevi çeşidi bakımından bir ayrım yapmaması 
dolayısıyla bu hakkın ilanlara karşı da kullanılabileceği sonucuna varılmaktadır. Ancak süreli 
yayınların ilan ve reklam sütunlarını devamlı biçimde ücretsiz olarak kullanma olasılığını önlemek 
için ilan ve reklamlara ilişkin cevapların özel bir rejime bağlanması gerekmektedir. Gazete tarafından 
yayımlanması zorunlu olan yayınlarda ise durum şu şekildedir: Süreli yayınların kanunen basmaya 
zorunlu olmadığı yazılara karşı cevap hakkı vardır, buna karşın yazı kanuni bir zorunluluk sonucu 
yayımlanmış ise buna karşı cevap hakkı söz konusu olamaz. Ayrıca cevap ve düzeltme hakkı yayın 
organının sorumluluğu altında yapılan yayınlar bakımından sözkonusu olabilecektir. Ancak kabul 
gören görüş, cevap ve düzeltme hakkının bir tür savunma hakkı olması dolayısıyla zorunlu 
yayınlardan süreli yayının sorumlu tutulamaması kişilerin bu hakkını engellememesi gerektiği 
doğrultusundadır. Mahmutoğlu, a.g.e., ss.66-67. Kişiye karşı yapılan saldırı, Türkiye’de faaliyette 
bulunan yabancı süreli yayınca gerçekleştirildiğinde de bu hak kullanılabilecek hatta kişi isterse o 
yayının kullandığı dilde isterse Türkçe olarak bu hakkını kullanabilecektir. Mahmutoğlu, a.g.e., s.69.
97 1982 Anayasasının 32.maddesine göre,
     “Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle 
ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.
       Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından 
ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir.”
98 5187 Sayılı Basın Kanununun “Düzeltme ve Cevap” başlıklı 14.maddesinde 5680 Sayılı Basın 
Kanununa nazaran daha sade bir düzenleme getirilmiştir. İlgili düzenlemenin 1.fıkrasına göre,
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süreli yayınlar ile süreli yayınların internetteki web sayfalarında99 yayımlanan kişinin 

açıkça veya üstü kapalı olarak şeref ve haysiyetine dokunan 100 ve/veya gerçeğe 

aykırı olan101 yazı, resim, karikatür, fotoğraflar, ilan veya reklamlar102 için 

                                                                                                                                         
    “Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım 
yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç 
unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap 
yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı 
tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç 
günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı 
şekilde yayımlamak zorundadır.” 2.fıkra şöyle devam etmektedir,  
     “Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun 
olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür 
olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.
      Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap 
hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.
      Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için 
tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise 
yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza 
hakiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar 
verilmesini isteyebilir.Sulh ceza hakimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın karara 
bağlar.
      Sulh ceza hakiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde 
itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.
      Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hakim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki 
süreler, sulh ceza hakiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten,itiraz edilmişse 
yetkili makamın kararının tebliğ tarihinden itibaren başlar.
     Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından 
kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave 
edilir.”
99  İçel ve Ünver, a.g.e., s.201-202 ve Kızılyar, a.g.e., ss.45,46.
100 Haysiyet ve şeref, kişinin kendisine karşı olan iç namus ve iç şeref veya toplum içerisindeki yeri, 
başkalarıyla ilişkilerindeki itibarı kapsayan ahlaki nitelik ve değerlerdir. Bu sebeple kişi açısından 
korunması ve başkaları tarafından zarara uğratılmaması son derece önemlidir. Bir yayının kişinin şeref
ve haysiyetine dokunan bir yayın olarak değerlendirilebilmesi için eleştiri sınırını aşması 
gerektiğinden dolayı yayının hukuka aykırı nitelik taşıyıp taşımadığına bakılmaz. Ayrıca bir kişinin 
şeref ve haysiyetine dokunulması genelde fiil Ceza Kanunundaki hakaret suçunu sonuçlasa da illa ki 
hakaret derecesinde olması gerekmemektedir. Hatta TCK’daki 127.maddesindeki ispat hakkına ilişkin 
koşulun varlığı bile bu hakkın kullanılmasına engel değildir. Ayrıca yayının gerçeğe aykırı olması da 
aranmayacak yayının objektif haber verme niteliğinde olması ya da başka bir kaynaktan aktarılması da 
bu hakkın doğumuna engel olmayacaktır. Bkz.: İçel ve Ünver, a.g.e., s.196.ve Kızılyar, a.g.e., 
ss.36,37. Ancak haysiyet ve şerefin ihlali halinde gerçeğe uygunluğun dikkate alınmamasının bazı 
sakıncaları olduğu ileri sürülerek örneğin siyasi eleştirilerin ağır eleştiriye imkan verdiği halde bu 
hakkın tanınmasının büyük ölçüde siyasi eleştiri hakkını ortadan kaldırdığı için yayının gerçeğe uygun 
olup haber verme sınırları içinde kaldığı durumlarda bu hakkın kullanılmaması gerektiği 
savunulmuştur. Ancak  doktrinde genel kabul gören görüş, bu hakkın her durumda tanınmasıdır. 
Bkz.:Mahmutoğlu, a.g.e., ss.46-47. Ayrıca Yargıtay 7.C.D.’nin 2002/4022 E,2002/3502 K,20.3.2002 
T.sayılı kararı gereğince de cevap ve düzeltme olanağı basının haber verme hakkının sınırlanmasına 
yol açacak bir yaygınlıkta kullanılamayacak, objektif olarak verilen haber cevap ve düzeltme konusu 
yapılamayacaktır. Yazı ile ilgili olan bir cevap ve düzeltme yazısında cevap ve düzeltmeye konu olan 
içerik sadece haberdir. Haberle ilgili olarak yapılan eleştiri ve yorumun cevaplandırılması sözkonusu 
değildir. Sadece eleştiri ve yoruma temel olan haberin gerçeğe aykırılığı ileri sürülebilir.
101 Yayının gerçeğe aykırı nitelikte olup olmadığı ise kişinin toplumdaki tanınmışlığı ve toplumsal 
rolü  de gözetilerek yayının ortalama düzeydeki halkta bırakacağı izlenim gözönünde bulundurularak 
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kullanılabilecektir. Bu hakkın süreli yayınlarda kullanılmasının nedeni, hem süreli 

                                                                                                                                         
objektif değerlendirmeyle saptanır. Bu yüzden görünürde gerçeğe uygun haber gerçek haber sayılır.
Dolayısıyla maddi gerçekliğe bakılmaz, önemli olan yazıda yer alan haberin kamuoyuna ilk 
aksettirilişi anında mevcut olan duruma ve iddialara uygun olmasıdır. Bu durumda gazeteci tarafından 
olayın kamuoyuna o günkü duruma ve iddialara uygun olarak duyurulması yeterlidir. Samsun Demir, 
a.g.e., ss.96,97,98.Ayrıca bkz.:İçel ve Ünver,a.g.e., s.197. Yargıtay’ın 1993 yılında verdiği bir karara 
göre de maddi gerçeğin araştırılma zorunluluğu bulunmamaktadır:“Haberin gerçekliğine yönelik 
hakim incelemesinin objektif ölçülere dayanması, ilgilisince gerçeğe aykırı sayılmasının değil basının 
haber verme hakkının ve toplumun bilgi edinme olanağının sınırlanmasına yol açmayacak biçimde 
görünürdeki gerçeğe uygun olup olmadığının asıl alınması; maddi gerçek araştırılma durumunda 
olmadığı için ortada görünen durum ve tarafların iddialarını kanıtlamak için sundukları bilgi ve 
belgeler değerlendirilmek suretiyle sonuca ulaşılması,hukukumuzda cevap ve düzeltme sistemimizce 
benimsenen yöntem olmasına göre,…..”(Y.7.C.D.,14.10.1993,E.4911/K.5847) Gerçeğe aykırılığın 
değerlendirilmesi sadece kişiye yüklenen düşünce, haber ve sözlerle ilgili cevap ve düzeltmelerde söz 
konusu iken şeref ve haysiyete dokunan haberlerde böyle bir değerlendirme yapılmaz. Samsun Demir, 
a.g.e., ss.97,98,99
       Maddede açıkça aksini belirten bir ifade bulunmamaktadır. İlgili tarafından gerçeğe aykırı 
görülmesi cevap hakkının oluşması için yeterli olmadığından cevap hakkını kullanmak isteyen 
kimsenin yayının gerçeğe aykırılığını kanıtlaması gerekmektedir. Kanıtlama yükümlülüğünü 
önleyebilmek için maddeye ‘ilgilinin yayını gerçeğe aykırı görmesi cevap hakkının doğması için 
yeterlidir’ cümlesinin konulması, yeterli olacaktır. Bu konudaki eleştiri için bkz.: ‘İçel ve Ünver,
a.g.e., ss.197,198.      
      İlgilinin gerçeğe aykırılık iddiasının objektif ölçülere dayanılarak değerlendirilmesi gerekir.Bkz.:
Y.7.C.D.2003/8894E.,2003/5955K.,9.7.2003T.Bkz.:mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\KAZAN
CI\ibb\contents.chm::7cd-2003-8894…12.11.2004. Karşı görüşte olan yazarlara göre, gerek gerçeğe 
aykırı yayının gerekse şeref ve haysiyete dokunan yayının objektif haber verme niteliğinde olması 
veya başka kaynaktan aktarılması da bu hakkın doğumuna engel olmaz.Bkz.: Kızılyar, a.g.e., 
ss.37,38.Yargıtay’ın bir kararına göre, hakim, yazının ortalama düzeydeki bir okuyucunun üzerine 
bırakabileceği etkiyi ölçü olarak alacak ve görünürdeki gerçekliğe uygunluğu esas alacaktır. Buna 
göre,
    “Bir yazının kişinin şahsiyet ve şerefine tecavüz edip etmediğinin taktir ve tespiti için, bu yazının 

kamuoyu üzerinde yapacağı etki ve özellikle, orta seviyede bir okuyucu üzerinde ne gibi bir etki 
yapabileceğinin göz önünde tutulması ve objektif esaslardan hareket edilmesi gerekir.”
Y.4.H.D.10.10.1976.E.1966/7204,K.7332 . Bkz.: Coşkun, a.g.e., s.70.
       5680 Sayılı Kanunun 19.maddesinde açıkça cevap ve düzeltmenin kullanılacağı yayınları, 
“……hakaret, düşünce ve söz izafesi suretiyle, açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yayın yapılması 
halinde……”  şeklinde belirtilmiş olduğu için, haberde, yalnızca adı açıkça geçen kişilerin cevap ve 
düzeltme hakkı bulunmadığı; kişiye gerçek dışı düşünce ve hareket yüklemelerinin veya şeref ve 
haysiyete dokunan deyişlerin üstü kapalı bir biçimde yapılsa bile, örneğin kişinin kimliğini kuşkuya 
yer bırakmayacak biçimde anlaşılıyorsa, bu hak doğacağı kabul edilmekte iken 5187 Sayılı Yeni 
Basın Kanunu’nda böyle bir koşul belirtilmediğinden dolayı kapsamın genişletilmesinin önüne 
geçilmek istendiği kabul edilerek ima durumlarında kişilere bu hakkın tanınmaması gerektiği 
savunulabilse de aksi görüşteki yazarlara göre, yazı veya resimdeki kişi veya kuruluşun üstü kapalı 
olarak belirtilmesi de cevap hakkının doğmasını engellemeyecektir. İçel ve Ünver, a.g.e., s.198. 
Ancak üstü kapalı yayınlarda yayına hedef olan kişinin okuyucular tarafından tereddütsüz anlaşılabilir 
olması gerekmektedir. Bkz.:Mahmutoğlu, a.g.e., s.54.
     Şunu da belirtmek gerekir ki, yazı ile ilgili olan bir cevap ve düzeltme yazısında cevap ve 
düzeltmeye konu olan içerik sadece haberdir. Haberle ilgili olarak yapılan eleştiri ve yorumun 
cevaplandırılması sözkonusu değildir. Sadece eleştiri ve yoruma temel olan haberin gerçeğe aykırılığı 
ileri sürülebilir.
     ‘Menfaati bozan yayınlara’ karşı bu hakkın kullanılmasına gerek 5680 Sayılı Basın Kanununda 
gerekse 5187 Sayılı Basın Kanununda subjektif bir değerlendirmeye olanak sağladığından ve hakkın 
sınırlarını genişlettiğinden dolayı olanak verilmemiştir. İçel ve Ünver, a.g.e., s.196.
102 Fatih Selami Mahmutoğlu, Cevap ve Düzeltme Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Kamu Hukuku, İstanbul, t.y., ss.65-66.
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yayınla geniş kitlelere hitap etme olanağının olması hem de cevabın kısa zamanda 

yayımlanabilmesidir.103 Kişinin, ‘haysiyet ve şerefine dokunan’ veya kendisi ile ilgili 

‘gerçeğe aykırı yayım yapılması’ halinde cevap ve düzeltme hakkı doğacaktır. Süreli 

yayınlarda, yayımdan doğrudan ya da dolaylı olarak zarar gören104 (vatandaşlık 

                                                
103 Cevap ve düzeltme hakkının kullanılması, sadece kişisel bir hak değil, ilgili basın organı açısından 
bir müeyyidedir. Hatta 1960 yılında ülkemizde hazırlanan Basın Ahlak Yasası süreli yayınların 
verdikleri yanlış bilgilerden dolayı yollanacak haklı cevap ve tekziplerin cevap ve tekzibe sebep olan 
yazının tesirini tamamen giderecek şekilde en kısa zamanda yayımlanacağını belirterek basın 
çalışanlarına bu hakkın yerine getirilmesinin ahlaki bir ödev olduğu hatırlatılmıştır. 
Bkz.:Mahmutoğlu, a.g.e., s.14. 
104 ‘Zarar görme’ kavramı yeterli olduğu için bir kişinin siyasal, ekonomik, kültürel ve dini 
görüşlerine aykırı yayınlara karşı da cevap hakkı doğabilecektir. Yayın, kişinin bireysel ilgi alanına 
doğrudan veya dolaylı olarak değinebilir. Bkz.:İçel ve Ünver, a.g.e., s.200. Ancak bir görüşe göre her 
haberin ayrı bir sosyal grubu ilgilendirdiği düşünülürse, cevap ve düzeltme ile ilgili olarak ‘genel ilgi’ 
yi kabul etmek, dengeyi bozacağından ‘bireysel ilgi’ aranmalıdır. Bu ilgi, doğrudan veya dolaylı 
olarak bulunabilecektir. Bkz.:Mahmutoğlu,a.g.e.,s.49.Cevap ve düzeltme hakkını kullanan kişi yani 
yayımdan dolayı mağdur olan kişi, yayımdan zarar gören kişidir. Ancak hakkı kullanacak kişi 
konusunda açık bir ifade bulunmadığından ‘tüzel kişilerin de bu hakkı kullanıp kullanamayacakları 
doktrinde tartışmaya neden olduğundan dolayı ‘zarar gören gerçek ve tüzel kişiler’ şeklinde ifade 
edilmiş olsaydı daha yerinde bir düzenleme olacaktı. Doktrindeki bir görüşe göre, 5187 Sayılı Yeni 
Basın Kanunu’nda ilgili 14.maddenin son fıkrasında geçen ‘Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan 
kişinin ölmesi halinde bu hak mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir.’ cümlesi yüzünden tüzel 
kişilere bu hak tanınmamalıdır. Bkz.: İçel ve Ünver, a.g.e., s.199. 
        Oysa ki 5680 Sayılı Basın Kanunu’nda hem gerçek hem de özel ve kamu tüzel kişilerine yani 
kuruluşlara da bu hak tanınmış olup, tüzel kişiler adına cevap ve düzeltme hakkını, tüzel kişiyi temsil 
yetkisi olan kişinin kullanacağı belirtilmişti. Ayrıca 5680 Sayılı Basın Kanununda, devlet daire ve 
müesseseleri tarafından yayımlanan süreli yayınların, bu yasanın basın yoluyla işlenen suçlar ve cevap 
ve düzeltme hakkına ilişkin hükümleri dışında kalan mükellefiyet ve şartlara tabi olmayacağını 
düzenleyen Ek 6.maddesi hükmüne 5187 Sayılı Basın Kanununda yer verilmemiş, süreli yayın 
yayımlama yönünden kamu kurum ve kuruluşlarına bir ayrıcalık da tanınmamıştır. 5680 Sayılı Basın 
Kanunu gereğince tüzel kişi yetkili organı belli bir  kişiyi bu hakkı kullanmak konusunda yetkili 
kılabilirdi. Bir tüzel kişi içinde çalışan kişilerle ilgili olup da tüm tüzel kişiliğin menfaatini bozan 
haberlere karşı bu hakkın kullanılabileceği ancak bir tüzel kişi ile ilgili haberin diğer bir tüzel kişiyi de 
ilgilendirmesi durumunda bu tüzel kişinin cevap ve düzeltme hakkına sahip olmadığı kabul 
edilmekteydi. 5680 Sayılı Eski Basın Kanunu döneminde tüzel kişiliği olmayan toplulukların, bu 
hakkı kullanabilmeleri tartışmalı olup genel olarak kabul edilen, bu hakkı gönderen kişinin üyesi 
bulunduğu topluluğun daralması ve böylece yayından etkilenen kişinin belirgin bir duruma gelmesi 
halinde bu hakkın kullanılabileceğiydi. Bkz.:Özek, Türk Basın Hukuku, ss.109,110. 
     Yine 5680 Sayılı Basın Kanunu döneminde üyelerinin belirlenebilecek oranda sınırlı olması 
şartıyla meslek gruplarının da bu hakkı kullanabilecekleri kabul edilmekteydi. Samsun Demir, Basın 
Suçlarında Özel Yargılama Rejimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul, 1987, s.100. Ancak, 19.maddenin 6.bendinin metnine bakıldığında ilgililerin 
‘gerçek kişiler’ ile ‘devlet daireleri’, ‘kamu müesseseleri’ ve ‘tüzel kişiler’ oldukları sonucuna 
varılmaktaydı. O nedenle özel ya da kamu tüzel kişiliği niteliğinde olmayan topluluklar için hak 
sahipliği kabul edilmemekteydi. Bkz.: Av. Atilla Coşkun, Gazete, Radyo ve Televizyon 
Yayınlarında Cevap Hakkı, İstanbul, Legal, Temmuz 2002, s.60. ve İçel, Kitle Haberleşme 
Hukuku, s.179. Ancak topluluk darsa bu tür topluluklarla ilgili yayınlarda diğer koşullar da varsa
(doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bireysel ilgi sözkonusu ise) topluluğu oluşturan bireylerin bu 
hakkı kendileri için kullanmaları mümkün kabul ediliyordu. Topluluğu oluşturan bireylerden birinin 
bu hakkı kullanması, diğerlerinin de bu hakkı kullanmakla elde edecekleri sonucu sağlamaya 
yetiyorsa artık diğerlerinin tek tek aynı şeyi yapmalarına gerek yoktu. Bkz.:Kızılyar, a.g.e., ss.41,42. 
ve İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.180
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koşulu belirtilmemiş olduğundan hem Türk hem de yabancı) kişinin105 ya da hak 

sahibi hakkını kullanmadan önce ölmüşse bu kişinin mirasçılarından birinin,106

kişilik haklarına saldırı durumunda (şeref ve haysiyeti ihlal edici yayım) ya da 
                                                                                                                                         
      Her iki kanunun beraber değerlendirilmesi yapıldığında 5680 Sayılı Basın Kanununda ilgili 
19.maddenin (VII) numaralı bendinde açıkça “Devlet daireleri,kamu müesseseleri ve tüzelkişiler 
tarafından gönderilecek cevap veya düzeltmeler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.”denilip 
yeni Basın Kanununda böyle bir hükme yer verilmediğinden bu hakkın yalnızca gerçek kişilere 
tanınmış olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu şekilde bir yorum yaparak tüzel kişilerin hakkı 
olmadığını söylemek tüzel kişileri hiçe saymaktır. Zira Uluslararası alanda hazırlanmış olan 
“Düzeltme Hakkına İlişkin Anlaşma”ya göre, bir devletin basınında yayımlanan yanlış bir haberden 
dolayı düzeltme hakkını o haberle ilgili devletin hükümeti kullanabilir ayrıca bu hükümetin vereceği 
niyabet üzerine haberin yayımlandığı devletin hükümeti de basın organından düzeltme isteğinde 
bulunabilir. Bkz.:İçel ve Ünver, a.g.e., s.195. Bu sebeple bir tüzel kişi olan devlet için kabul edilen 
hakkın bu düzenlemeye zıt olarak diğer tüzel kişilere tanınmamış olması düşünülemeyeceğinden tıpkı 
eski sistemde olduğu gibi tüzel kişilerin de cevap ve düzeltme hakkı bulunmaktadır. Uygulamada da 
gerek sulh ceza gerekse asliye ceza hakimleri tüzel kişilerin de bu hakka sahip olduğu düşüncesini 
benimsediklerinden tüzel kişiler adına yapılan başvuruları kabul etmektedirler.Öyleyse cevap ve 
düzeltme hakkını kullanacak olan ‘ilgili’, bireysel ilgi alanı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
zarar gören Türk ya da yabancı, tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Bunlara cevap ve düzeltme hakkının 
aktif sujeleri adı verilmektedir. Bkz.: Mahmutoğlu, a.g.e., s.54. Bu kişiler haklarını vekil vasıtasıyla 
da kullanabileceklerdir. Ayrıca yayımdan zarar gören kişi, hakkını kullanmadan ölmüşse 
mirasçılarından herhangi birisi de bu hakkı kullanabilecektir. Cevap metnini imzalayacak olan asıl hak 
sahibi olmakla beraber bu hakkı kullanan bir küçük veya kısıtlı ise kanuni temsilcisi, vekaletnamede 
özel yetkisi varsa vekil müvekkili adına gönderilen düzeltme yazısı, resmi vs.’ye  imza atabilecektir.
Ölen kişi adına cevap ve düzeltme mirasçılarından birisi tarafından kullanılıyorsa sadece o mirasçı 
metni imzalayacaktır. Tüzel kişilerin cevap haklarında ise cevap ve düzeltme yazısına tüzel kişiyi 
temsile yetkili olan kişi imza atacaktır.
     Ancak uygulamada TCK’ 125.maddede düzenlenmiş olan ‘hakaret’ suçunda kişi kavramı gerçek 
kişi olarak kabul edilmekte tüzel kişilere şikayet hakkı tanınmamaktadır. Ancak tüzel kişinin 
temsilcisi kendisine hakaret edildiğinden bahisle şikayette bulunabilecektir.
105  Kişi, bu hakkını doğrudan kendisi kullanır. 
     Bu hakkı yine küçükler gibi tam ehliyetli olmayanlar ve kısıtlılar da şahsen veya kanuni 
temsilcileri ile beraber kullanabilir. Sadece cevap ve düzeltme göndermeye olanak bulamayan 
küçükler ve kısıtlılar hakkında veli veya vasileri,cevap ve düzeltme yazısını gönderebilirler. 
Bkz.:Özek, Türk Basın Hukuku s.110. Ayrıca bkz.: Samsun Demir, a.g.e., s.102.
      5680 Sayılı Basın Kanununda açıkça belirttiği üzere, bu hakkı ilgilinin ‘temsilcisi’ yani yetkili 
vekili onun adına kullanabilecekti.    Doktrinde bazı yazarlar, cevabın bir hukuki işleme ilişkin irade 
açıklaması niteliğinde olmayıp kişisel bir beyan olduğu gerekçesiyle vekile bu hakkı vermezken genel 
kabul gören görüşe göre,bu hak yayına hedef olan kişi tarafından şahsen kullanılabilecek bir hak 
olmakla beraber vekaletnamede bu konuda kendisine özel yetki verilen vekilin de müvekkili adına 
cevap verebilmesi gerekecekti. 5187 Sayılı Basın Kanunu da vekille ilgili açık bir hüküm 
getirmemekle beraber vekile bu hakkı vermemek için herhangi bir sebep yoktur. Bkz.:İçel ve Ünver,
a.g.e.,s.199. ve Kızılyar,a.g.e., s.42. Ancak Yargıtay 7.C.D 23.06.1965 yılında 4709 E. ve 5307 K.sayı 
ile vermiş olduğu bir kararında cevap ve düzeltme hakkının umumi vekiller tarafından 
kullanılamayacağı belirtilerek, ilgilinin doğrudan doğruya imzası aranmıştır. Bkz.:Mahmutoğlu, 
a.g.e., s.57.
106 Ancak bu durumda 17.03.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nda yer almamasına karşın hem 
tasarıda hem de 5187 Sayılı Basın Kanunu gereğince aslında 2 aylık olan cevap ve düzeltme süresine 
mirasçı için 1 ay eklenecektir. Ölmüş bir kişi hakkında yapılan yayın 3.kişileri de ilgilendiriyorsa bu 
kişilerin de hakkı bulunmaktadır. Bkz.:Kızılyar, a.g.e., s.43.
     Varisler bu hakkı kullanma konusunda anlaşamazlarsa, yapılan başvurular önce dönemsel yayınca 
bir seçime tabi tutulacak, şayet yapılan taleplerin hepsi dönemsel yayınca reddedilirse bu taktirde 
hakim tarafından yapılacak bir seçim,ölen cevabına esas teşkil edecektir. Bkz.:Mahmutoğlu, a.g.e., 
s.59.
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gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde bu durumun düzeltilmesi için kullanacağı 

hak, ‘cevap ve düzeltme hakkı’dır. Bu genel çerçevede yazılı basında ‘cevap ve 

düzeltme hakkı’ şöyle tanımlanabilir: Bir süreli yayında çıkan yazı, resim veya 

karikatürle kendisini ilgili gören (bireysel bir ilgi) bir kişinin, diğer hukuki yolları 

ortadan kaldırmadan, sözkonusu yazı, resim veya karikatüre karşı bir ‘düzeltme’, 

‘açıklama’ ya da ‘yalanlama (tekzip) yazısını yayımlanmak üzere aynı süreli yayına 

göndererek hakkını araması ve zararını hızlı bir şekilde telafi etmesidir.107

İnceleme konumuzu oluşturan suç ise 5187 Sayılı Kanunun “Düzeltme ve 

cevabın yayımlanmaması” başlıklı 18.maddesinde yaptırımı ile beraber 

düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre,

“Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hakim kararlarına 

uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili108 10 milyar 

liradan 150 milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.Ağır para 

cezası,bölgesel süreli yayınlarda yirmi milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda elli 

milyar liradan az olamaz.” “Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkili hakkında verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu 

                                                
107 Hasan Refik Ertuğ, “BASIN HUKUKU MESELELERİ-1-Cevap Hakkı”, Siyasi İlimler 
Mecmuası, cilt-XIX, sayı:227, 19.yıl, Şubat 1950, s.416. ve Kızılyar, a.g.e., ss.31,32.
    Bir süreli yayında çıkan yazı, resim v.s., kişinin şeref ve haysiyetini ihlal ediyorsa ‘cevap hakkı’; 
gerçeğe aykırı ise ‘düzeltme hakkı’ sözkonusudur. Bir diğer cevap ve düzeltme ayrımı gereğince, bu 
hakkı ancak devlet daireleri, kamu kuruluşları ve tüzel kişileri kullandığında ‘düzeltme hakkı’ 
sözkonusu olacaktır. Ancak bu ayrım resmi kurumlar dışındaki gerçek ve tüzel kişilere düzeltme 
hakkını tanımadığından kurum ve kişiler arasında ayrımcılığa yol açıp kavram kargaşalığı 
yaratacağından eleştirilmiştir. Bu yüzden tüm gerçek ve tüzel kişiler duruma göre hem ‘cevap’ hem de 
‘düzeltme’ hakkını kullanacaklardır. Bkz.: Mahmutoğlu,a.g.e.,ss.4-6.
    Şunu da belirtmek gerekir ki cevap ve düzeltme hakkının  kullanılması tazminat talebine ve ceza 
davası açılmasına engel olmayacaktır. Yani kişi, bu tip yayınlarda hem cezai ve hukuki yargı yoluna 
başvurabilir hem de cevap ve düzeltme hakkını kullanabilir. Kişilik değerlerine saldırıyı, Medeni 
Kanunun 23/2, 24 ve 25.maddeleri başta olmak üzere Borçlar Kanunu 49.madde ve özellikle  basının 
neden olduğu manevi zarardan dolayı 5187 Sayılı Basın Kanununun 13.maddesi (5680 Sayılı Eski 
Basın Kanunu’nun 17.maddesi ) hükümleri önlemektedir. Bu sebeple yazılı basın yoluyla kişilik 
haklarının ihlal edilmesinde, ‘cevap ve düzeltme hakkı’nın kullanılması dışında, kişinin başvuracağı 
yollar arasında Basın Konseyi Yüksek Kurulu’na şikayet etme, yapılan yayım hakaret boyutlarına 
varıyorsa ilgili Cumhuriyet Savcılığına şikâyet dilekçesi verme, Medeni Kanun'un 24. maddesinde 
düzenlenen tedbir talebinde bulunma, yayım yoluyla uğranılan zararların giderilmesi için alâkalı 
hukuk mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davalarının açılması bulunmaktadır.Bkz.: Hak. Bnb. 
Veysi Savaş, Anayasal ve Yasal Düzenlemeleriyle Cevap ve Düzeltme (Tekzip) Hakkı, 13 
Numaralı Dergi, (Çevrimiçi) http: //www. msb.gov.tr/ prgs/ ayim /Ayim _makale_ detay. 
asp?IDNO=36 , 02.06.2006. 
108 02.04.2004 Tarihli ‘Basın Kanunu Tasarısı’nda bu kavram ‘sorumlu müdür veya yardımcısı’ olarak 
geçmekteydi.
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müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ile birlikte müteselsilen 

sorumludur.”

“Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14.maddenin birinci 

fıkrasında belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hakim ayrıca, 

masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüzbinin 

üzerinde olan iki gazetede ilan şeklinde yayımlanmasına da karar verir.”

b. Korunan Hukuki Değer: Cevap ve düzeltme hakkı, basın özgürlüğü 

nedeniyle kişilik haklarının zarar görmesi halinde yine bu özgürlük çerçevesinde 

aynı araç ve olanakları kullanarak bu zararın en kısa sürede ve etkilerinin azaltılarak 

tazmini yoluna gidilmesini sağlamaktadır.109

Cevap ve düzeltme yazısıyla ilgili olarak verilmiş olan kesinleşmiş hakim 

kararı ile cevap ve düzeltme yazısının yayımlaması gerekliliği sayesinde her türlü 

yayın karşısında hem bireyler en kısa sürede kendilerini savunma imkanı bulurlar 

hem de kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçilmiş olur. Yani halkın 

doğruyu öğrenme gereksinimi de karşılanmış olur. Eğer kesin nitelikteki hakim 

kararına uyulmayıp da mahkemeden gönderilen yazı, süreli yayında yayımlanmazsa 

inceleme konumuzu oluşturan suç oluşacaktır. Sözkonusu suçla bir yandan kişinin 

cevap ve düzeltme aşaması geçildikten sonra cevap ve düzeltme yazısının 

yayımlatılmasına yönelik mahkemeden alınan bir karar bulunması dolayısıyla 

kamunun otoritesinin korunması, kamusal faaliyetin engellenmemesi sağlanmak 

istenmektedir. 

                                                
109 İlgilinin kendisine kolay ulaşılıp tespit edilebilmesi için bizzat kendisi tarafından imzalanıp 
gönderilecek cevap ve düzeltme yazısını sorumlu müdürün 2 ay içerisinde yayımlaması, kamuoyu 
üzerindeki yanlış izlenimlerin bir an önce silinmesi içindir. Ancak en önemli yararı, adli yargılamanın 
çok ağır işleyişi nedeniyle kişilere güvence oluşturmasıdır. Kişilerin şeref ve haysiyetinin korunması 
ve toplumun doğru bilgilendirilmesinin sağlanması yönünden çok büyük önem taşımaktadır. Sonuç 
olarak, cevap ve düzeltme hakkı, kitle iletişim özgürlüğünün kötüye kullanılmasını önleyerek basının 
doğru ve amaca uygun olarak haber vermesini sağlayan bir yaptırım olduğu gibi aynı zamanda da çok 
önemli bir önlemdir. Önemi dolayısıyla da, anayasalarda yerini almış ve basın açısından yerine 
getirilmesi gereken bir görev olarak düzenlenmiştir. Diğer yandan bu hak, basının daha sorumlu ve 
meslek esaslarına daha uygun hareket etmesini sağlayacak bu durum da basın özgürlüğünün 
sağlanması açısından yararlı olacaktır. Bkz.: Mahmutoğlu, a.g.e., s.11.
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c. Fail-Mağdur: Yayımlanan haberin haysiyet ve şerefe veya gerçeğe 

aykırılığını ilk değerlendiren kişi, sorumlu müdür yani sorumlu yazı işleri 

müdürüdür.110 14. maddede açıkça düzeltme ve cevap yazısını ‘sorumlu müdür’ün 

hiçbir düzenleme ve ekleme yapmadan’ yayımlamak zorunda olduğu belirtilmesine 

karşın yaptırımı düzenleyen 18.maddede düzeltme ve cevabın yayımlanmasına 

ilişkin kesinleşmiş hakim kararlarına uymayan ‘sorumlu müdür ve sorumlu müdürün 

bağlı olduğu yetkili’111den bahsedilmiş ayrıca bu kişilere ceza olarak verilen ‘ağır 

para cezasının ödenmesinden yayın sahibini de bu kişilerle beraber müteselsilen 

sorumlu kılmıştır. Öyleyse suçun faili, o tarihte süreli yayının künyesinde sorumlu 

müdür olarak gösterilen kişi ile cezai sorumluluğu düzenleyen 11. maddede adları 

sayılmış olan yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı adını 

alan kişilerdir. Belirli kişilere yükümlülük yüklenmiş olduğundan ‘özgü suç’ 

sözkonusudur.

Yargıtay, sorumlu yazı işleri müdürü yerine sadece yazı işleri müdürüne 

tebligatın yollanması nedeniyle cevap ve düzeltmenin yayımlanmamasından ceza 

sorumluluğu doğmayacağını kabul etmiştir.112 ‘Sorumlu müdür’ yerine ‘sorumlu 

müdürlük’ ifadesi kullanılmamış olduğundan uygulamada cevap ve düzeltme 

yazısının yayının yapıldığı günkü süreli yayının künyesinde sorumlu müdür olarak 

gösterilen kişinin ismine yazılıp gönderilmesinin zorunlu olduğu ve yazının ispat 

kolaylığı açısından noter kanalı ile gönderilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Ancak 

tebligatın fiilen o kişiye yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.113

Cevap ve düzeltme hakkının kullanılması yönünden ilk bakılması gereken yer 

süreli yayının künyesidir. Künyeden süreli yayının idare yeri, adresi ve sorumlu 

müdürün ad ve soyadı ile süreli yayının matbaa ve dağıtım adresleri, irtibat 

bürolarının adresleri  kolaylıkla tespit edilebilir. Böylece sorumlu müdür doğru bir 

şekilde bulunup tebligat onun adına çıkartılabilecektir. Dikkat edilecek nokta, cevap 

ve düzeltme hakkını doğuran haberin yayımlandığı tarihte, süreli yayının künyesinde 

                                                
110 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.248.
111 Oysa ki bu, hem 17.03.2003 Tarihli ‘Basın Kanunu Taslağı’nın 17.maddesinde hem de Basın 
Tasarısı’nda ‘sorumlu müdür varsa yardımcısı’ olarak; yaptırım maddesi olan 22.maddede sorumlu 
müdür veya yardımcısı’ olarak geçmekteydi. 
112 Kızılyar, a.g.e., s.46.
113 Samsun Demir, a.g.e., s.101.
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yer alan isim yanında ‘sorumlu’ kelimesinin yazması gerektiğidir.114 Her kısımla 

ilgili ayrı bir sorumlu müdür olması durumunda ise, cevap ve düzeltme isteğine yol 

açan yazının yayımlandığı sayfa ile ilgili bulunan veya anılan yazının konusu 

itibariyle görevli olan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili 

suçun failidir.115 Cevabı gerektiren yazı veya resmin çıktığı nüshanın sorumlu 

müdürü sonradan değişmişse, cevabın yayımlanacağı sıradaki sorumlu müdür 

yükümlüdür.116

5187 Sayılı Basın Kanununun 8. maddesinin son fıkrasında şu hüküm yer 

almaktadır, “Sorumlu müdürün bu görevden ayrılması halinde yenisi tayin edilinceye kadar 

sorumluluk yayın sahibine veya temsilcisine aittir.”117 Bu hüküm aslında 5237 Sayılı 

TCK’nun ceza sorumluluğunun şahsiliğini düzenleyen ve böylece cezada objektif 

sorumluluğu kaldıran 20.maddesine aykırı olmakla beraber sorumlu müdürün 

faillerinden birisi olduğu bu suç, sorumlu müdürün görevden ayrılmış olduğu 

zamanda işlenmişse ‘yayın sahibi veya temsilcisi’ sorumlu olarak cezalandırılacaktır.  

Bir suçun mağduru, ancak gerçek bir kişi olabileceğinden118 kesinleşmiş 

hakim kararına rağmen cevap ve düzeltme yazısının yayımlanmaması ya da şekil 

ve/ya süre şartlarına aykırı olarak yayımlaması suçunun mağduru yoktur. Suçtan 

zarar gören ise kamu otoritesine ve işleyişine karşı bir durum sözkonusu olduğundan 

toplumdur.

                                                
114 Türk Hukukunda Sorumluluk, HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi), Yayın 
No:1997/2., .,y.y., y.t., ss.8-9.
    Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin hakim tarafından verilen kesin nitelikteki kararı
sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin günlük süreli yayınlarda hakim 
kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten itibaren, eğer itiraz varsa asliye ceza 
hakiminin kararının tebliği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde, diğer süreli yayınlarda 3 günden 
sonraki ilk nüshada yayımlanmak zorunluluğu bulunduğundan 3.gün sorumlu olan sorumlu müdür ve 
sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkiliye bakılmalıdır. Süreli yayının birden fazla sorumlu müdürü 
olması durumunda ve bunların değişik zamanlarda nöbetleşe bu görevi üstlenmeleri durumunda 3.gün 
kimin sorumlu müdür olduğunun tesbiti önemlidir. Bkz.: Türk Hukukunda Sorumluluk, HUDER 
(Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi), Yayın No:1997/2., .,y.y., y.t., s.29.
115 Coşkun, a.g.e., s.78. Aksi görüş için bkz.:Günay, a.g.e., s.39. Buna göre, her kısımla ilgili ayrı bir 
sorumlu müdür olmasına rağmen, süreli yayının tümüyle ilgili basın suçlarından genel sorumlu müdür 
sorumlu olacaktır. Bu durumda cevap ve düzeltme metninin yayınlanmaması da genel sorumlu 
müdürün kararıyla olmuşsa o sorumlu tutulacaktır.
116 İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.183.
117 Gerekçede de açıkça belirtildiği üzere, böylece bu gibi durumlarda sorumlu müdürün bir an önce 
atanmasının sağlanması istenmiştir. Bkz.: Basın Yasası, Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri, 24 
Mart 2004, (Çevrimiçi) http://www.belgenet.com/yasa/k5187-2.html., 02.09.2005.
118 Özgenç, a.g.e., s.190.
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d. Maddi Unsur:. Kesinleşmiş hakim kararına rağmen cevap ve düzeltme 

yazısının yayımlanmaması suçunun konusu, cevap ve düzeltme yazısının 

yayımlanmasına dair verilmiş olan kesin nitelikteki mahkeme ilamıdır.

Cevap ve düzeltme hakkı bakımından cezalandırılan, 18.madde gereğince 

Sulh ceza hakiminin ya da itiraz halinde Asliye Ceza Mahkemesinin yayımlamaya 

dair vermiş olduğu kesin nitelikteki hakim kararının hiç yayımlanmaması ya da şekil 

ve/ya süre şartlarına uyulmadan yayımlanmasıdır.119 Bu suç, hem icrai hem ihmali 

hareketle işlenebilir. Bu sebeple seçimlik hareketli bir suçtur. İhmali hareket;   

kesinleşmiş olan yayımlama kararının yerine getirilmemesi olduğundan gerçek 

ihmali nitelikte bir suç sözkonusudur. Hakim tarafından verilen karara karşın yazının 

şekil ve/ya şartlara aykırı olarak yayımlanması halinde de ortada icrai bir suç 

bulunmaktadır. 

Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici ya da gerçeğe aykırı 

olan yayımlara karşı 14.maddede yazılı olan belli şartlara uyarak cevap ve düzeltme 

hakkı kullanılacaktır. Cevabın biran önce yayımlanabilmesi için sözkonusu haberin 

yayımından itibaren kesin bir süre olan iki ay içinde,120 cevap ve düzeltme hakkına 

sahip olan kişinin ölmesi halinde ise 3 ay içinde cevap veya düzeltme yazısı süreli 

yayının sorumlu müdürüne verilir veya gönderilir.121 Sorumlu müdür yaptığı 

                                                
119 Oysa ki 5680 Sayılı Basın Kanununda cevap ve düzeltme yazısının yayımlanmaması ile şekil 
şartlarına uygun olarak yayımlanmaması arasında ilk önce ikili bir ayrım yapılmıştı. İlgili, sorumlu 
müdüre başvurduğunda sorumlu müdürün yazıyı şekil ve şartlara uygun olarak yayımlamaması veya 
hakime gidildiğinde hakim kararına rağmen yayımdan imtina edilmesi ya da şekil ve şartlara aykırı 
olarak yayımlanması suç olarak düzenlenmişti. Ayrıca şekil ve şartlara aykırılık için hakime gidilmiş 
olmasına karşın yazının yayımlanmaması ya da yeniden şekil ve şartlara aykırı olarak yayımlanması 
da ayrı birer suçtu. Yayının geciktiği her sayı için de para cezası öngörülmüştü. Bkz.: Coşkun, a.g.e., 
s.79.
120 İki aylık sürenin başlaması bakımından süreli yayının üzerinde yazılı olan tarih önemli değildir. 
Çünkü bu tarih ile yayım tarihi her zaman aynı olmayabilir. Gündelik süreli yayınlarda bu tarihler 
genellikle aynı olmakla beraber gündelik olmayan süreli yayınlarda farklı olma ihtimali vardır. Bkz:
Türk Hukukunda Sorumluluk, HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi), Yayın 
No:1997/2.,y.y., y.t.,s.14. Sürenin başlangıcı yayım tarihinden itibaren olduğu için ilgilinin yayımdan 
haberdar olup olmamasının önemi yoktur. Bkz.:Mahmutoğlu, a.g.e., s.82. 
121 YCGK.3.3.1986 399-73.; Y.7.C.D.2002/22183 E.,2002/18423 K.,11.12.2002 T.sayılı kararları 
yazının öncelikle sorumlu müdüre gönderilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
       Sorumlu müdür, yazıyı aldığında şu noktalar yönünde inceleme yapacaktır: Gönderilen metin 
yapılan yayımla ilgi mi? Bunun denetimi için cevap ve düzeltme yazısında bu cevap ve düzeltmeye 
neden olan eser mutlaka belirtilecektir. Cevap ve düzeltme yazısını gönderen kişinin, yayının gerçeğe 
aykırı olduğunu kanıtlamaya yarayan yeni maddi olayları belirtmesi gönderilen metni yayımla ilgisiz 
hale getirmez. Bkz.: İçel ve Ünver, a.g.e., ss.210-211. Cevap ve düzeltme yazısı gerçekten haklı mı, 
yoksa öne sürülen hususlar haklı ve doğru değil ya da suç/haksız fiil mi oluşturuyor? Yazının 
3.kişilere yeni bir cevap ve düzeltme hakkı doğurmasına da neden olmaması yani 3.kişilerin hukuken 
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inceleme neticesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulmazsa bu yazıyı 14.maddenin 

ilk üç fıkrasında öngörülmüş olan sürelere ve şekil şartlarına uyarak yayımlayacaktır. 

Buna göre, sorumlu müdür, 2 ay içerisinde gönderilmiş olan cevap ve düzeltme 

yazısını günlük süreli yayınlarda yazının alındığı tarihten itibaren en geç 3 gün 

içinde; diğer süreli yayınlarda da 3 günden sonraki ilk nüshada122 hiçbir düzeltme ve 

ekleme yapmadan cevaba ve düzeltmeye konu olan ilgili yazının yer aldığı sayfa ve 

sütunlarda aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlayacaktır.123

                                                                                                                                         
korunan menfaatlerine aykırı olmaması gerekmektedir. Bkz.: Kızılyar, a.g.e., s.53. 5187 Sayılı Basın 
Kanunu’nun 14.maddesinin 1.fıkrasında açıkça “….suç unsuru içermeyen, 3.kişilerin hukuken 
korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısı…” ibaresi yer aldığından 5680 Sayılı 
Eski Basın Kanunu’nda benimsenmiş olan “metnin haksız fiil sorumluluğunu gerektiren sözleri 
içermesi durumunun yayınlamaya engel olmayacağı” görüşü geçerliliğini yitirmiş bulunmaktadır. 
Bkz.: İçel ve Ünver, a.g.e., s.210 ve İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, s.188. Ancak bu maddenin 
lafzından suç olmadığı halde kanuna aykırı olması halinde yayımlanması gerektiği sonucu çıkmakla 
beraber sorumlu müdüre bu tür bir cevap ve düzeltme yazısını yayımlamama veya düzeltmesi için geri 
gönderme hakkı tanınmalıdır. Bkz.: İçel ve Ünver, a.g.e., ss.206-207. Ayrıca Y.7.C.D.’nin 
7.3.1995,1995/1995/5598-1925 Sayılı kararına göre, haksız fiil niteliğindeki sözlerin hakim tarafından 
çıkarılması 5680 Sayılı Basın Kanunu’nun 19/III-2.maddesi düzenlemesi nedeniyle olanaklı 
bulunmaktaydı. Bkz.:Coşkun, a.g.e., s.62. Ayrıca cevap sahibinin çeşitli nedenlerle 
cezalandırılamamasının da önemi bulunmamaktadır. Bu durumda da yazı işleri müdürü yazıyı 
yayımlamayabilecektir. Suç niteliği taşımamakla beraber kişiyle ilgili yazıyı yazana veya 3.kişiye 
karşı haysiyet ve şerefi ihlal edici nitelikte olan ve bu nedenle yeni bir cevap ve düzeltme hakkı 
doğurabilecek cevap ve düzeltme metni yayımlanmamalıdır. Bu sebeple hakim cevap ve düzeltme 
metninde yapacağı değişikliklerle yeni bir cevap ve düzeltme hakkının doğmasını önlemelidir.
Bkz.:Mahmutoğlu, a.g.e., ss.79, 80. Gönderilme süresi ve/veya şekil şartları bakımından ciddi 
eksiklikler olup olmadığına bakılacaktır. Bu konuda Yargıtay 7.C.D.2003/8894 E.,2003/5955 
K.,9.7.2003’te verdiği karar gereğince de “……cevap veya düzeltme metninin, ilişkin olduğu yazının 
cevap vereni ilgilendiren kısmı ile sınırlı olmak üzere bu kısmın iki katından ve yirmi satırdan az olan 
yazılarda otuz satırdan uzun olmayacak biçimde düzenlenmesi zorunluluğuna uyulmadan gazete 
sorumlu müdürüne gönderilen ellialtı satırdan ibaret tekzip metninin bu haliyle maddede öngörülen 
şekil şartlarına aykırılık teşkil ettiği gözetilmeden……” denilerek şekil konusundaki tutum ortaya 
konulmuştur.
   Cevap ve düzeltmeye konu yazı, mahkeme ilamı gibi cevap ve düzeltmeye konu olamayacak 
nitelikte bir metin mi?, Gönderilen metinde yayım yoluyla işlenebilen bir suç sözkonusu mu?, 
Müstehcen sözler ve resimler yer alıyor mu?. Yazıda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni yoksa 
yayımlanmayacaktır. Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, cevap ve düzeltme hakkı sahibinin cevap 
ve düzeltme yazısındaki suçlardan dolayı cezalandırılamaması, isnat yeteneğinin olmaması ya da 
yasama dokunulmazlığının bulunması hallerinde de cevap ve düzeltme metninin suç niteliği devam 
eder ve yayımlanmasına engel teşkil eder.
122 5680 Sayılı Basın Kanununa göre ise sorumlu müdür cevap veya düzeltmeyi, aldığı tarihten 
itibaren 3 gün içinde inceleyecek ve yayınlanmasına karar verdiği takdirde inceleme süresinin 
bitiminden sonra çıkacak ilk nüshada yayımlayacaktı.
123 Eski kanunda ‘yazının yer aldığı sayfa ve sütunlarda aynı puntolarla ve aynı şekilde’ yayımlama 
zorunluluğu bulunmadığından uygulamada sulh ceza hakimi, yazı yayımlandığında şekil konusundaki 
eksiklikleri, yazının yayımlanmış olmasını yeterli kabul ederek gözardı etmekteydi. Ancak kanun 
değişikliğinden sonra, süreli yayın tarafından düzeltme ve cevap yazısının, cevap ve düzeltmeye konu 
olan yazının yayımlandığı sayfadan başka bir sayfada yayımlanması halinde  sulh ceza hakimi yapılan 
başvuru üzerine yazının ‘kanun hükümlerine uygun olarak yayımlanmasına’ karar vermektedir.
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Cevap ve düzeltme yazısı, metne hiçbir görüş ve işaret katmadan 

yayımlanacaktır.124

                                                
124 24 Temmuz 1960 günü gazetelerin ve basın kuruluşlarının kendi iradeleriyle kabul ettikleri Basın 
Ahlak Yasası’nın 10.maddesine göre de,
      “Mevkutelerin verdikleri yanlış bilgilerden dolayı yollanacak haklı tekzip veya tekzipler cevap 
veya tekzibe sebep olan yazının tesirini tamamen giderecek şekilde en kısa bir zamanda yayınlanır. 
Metni kısaltmak ,özetlemek, metne ekleme yapmak yasak olmakla beraber tekzip metninin 
yayınlanmasından sonraki tarihlerde neşredilen aynı mevkutenin diğer nüshalarında metinde ileriye 
sürülen hususlara ilişkin açıklama yapılabilir.” Bkz: Türk Hukukunda Sorumluluk, HUDER 
(Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi), Yayın No:1997/2., .,y.y., y.t., s.15. Ancak cevap ve 
düzeltmenin yayımlandığı gün bu yazıyı cevaplar nitelikte bir yayını yayımlamak ise yasaya aykırıdır. 
Yani mütalaada bulunmak yasaktır. Bkz.:Mahmutoğlu, a.g.e., s.72.
      Birleşmiş Milletler Uluslararası Düzeltme Hakkı Sözleşmesinde de (2/2 madde),
      “Bir düzeltme ancak geçilen haberler bakımından yapılabilir ve yorum ya da görüş içermemesi 
gerekir.Düzeltme öne sürülen yanlışlık ya da saptırmanın düzeltilmesi için gerekenden daha uzun 
olmamalı ve haberin basılan yayımlanan tam metni ve muhabir ya da haber ajansı tarafından 
dışarıdan aktarıldığına ilişkin belge düzeltmeye eklenmelidir”hükmünü getirerek bu hakkın kötüye 
kullanılmasına meydan verecek ölçüde bir cevap ve düzeltme hakkı yazısının önüne geçilmesi 
gerektiğine dikkat çekilmektedir.   
     Tekzip talebini gündeme getiren ilk yazıda başlık varsa veya resimler konulmuşsa cevap veya 
düzeltmede de tespit edilecek resim veya başlıkların yayımlanması gerekir ise de başlık veya 
resimlerin tekzip metni olarak yayımlanması için ilgilinin bu konuda talepte bulunması, hakimin de bu 
konuyu kararında zikretmesi gerekmektedir. Bkz.: Türk Hukukunda Sorumluluk, HUDER (Hukuki 
Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi),Yayın No:1997/2., .,y.y., y.t., s.24.
       Başlıksız olarak gönderilen cevap ve düzeltme metninin ilgilinin isteği üzerine yayımlandığını 
belirtmek üzere ‘Düzeltme’, ‘Tekzip’, ‘Mahkeme Kararı İle Alınan Tekzip’ gibi başlıklar konulması 
veya ‘Basın Kanununa göre yayımlanmasının mecburi olduğu’ kaydının eklenmesi, hatta cevap 
gönderenin lehine herhangi bir değişiklik yapılması ve imla işaretleri eklenmesi metnin aynen 
yayımlanmasına aykırılık oluşturmaktadır. Bkz.:İçel ve Ünver, a.g.e., ss.203-204,206. Ancak 
iyiniyetli olarak metindeki imla ve gramer hataları düzeltilebilecektir. Buna karşın uygulamada başlık 
konulmadan gönderilen cevap ve düzeltmenin ilgilinin istemi üzerine yayımlandığını belirtmek 
amacıyla yayının düzeltme niteliğinde olduğunu açıklayan başlık konulmaktadır. Bkz.:Kızılyar, a.g.e., 
s.47.
      Cevap ve düzeltme, suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi için ilişkin olduğu yazının yer aldığı 
sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlanacaktır. 5680 Sayılı Basın Kanunu 
gereğince de, cevaba sebebiyet veren yazının yayımlandığı sayfa ve sütunda veya bunların eş 
değerinde, okumayı güçleştirmeyecek şekilde, imla kurallarına uygun olarak, eş büyüklükte ve eş 
karakterde harflerle yayımlanacaktı
      Gönderilen yazının gramatik kuralları, noktalama işaretleri, yazı karakteri, sunuluş şekli, 
görünümü ve düzenlemesi de aynı olmak zorundadır. Fakat hatalar varsa süreli yayının sonraki 
sayılarında uygun görülen açıklamalar yapılabilecektir.
     5187 Sayılı Yeni kanunla aynı sayfada yayım zorunluluğu getirilerek cevap ve düzeltmeye konu 
yazının doğrudan kendi okuyucu kitlesine ulaştırılması sağlanmaya çalışılmıştır. İçel ve Ünver, a.g.e., 
s.205. Ancak bir süreli yayının geçici olarak veya bir kez için çıkarttığı ekler süreli yayın kapsamı 
içinde kabul edildiğinden ekle ilgili olan cevap ve düzeltme yazısı süreli yayının kendisinde 
yayımlanacaktır. Özek, Türk Basın Hukuku, s.108.
     5680 Sayılı Basın Kanunu döneminde sorumlu yazı işleri müdürüne süreli yayının sayfa 
sayısındaki azalma gibi teknik imkansızlıklar nedeniyle aynı sayfa ve sütunda yayımlama imkansızsa 
ilk yazının yayımlandığı sayfa ve sütunlara eşdeğer sayfa ve sütunlarda yazıyı yayımlayabilme ya da 
gönderilen cevap ve düzeltme yazısı kişinin hakkında çıkan yayına oranla daha kısa ise değişik bir 
sayfa düzenlemesi yapabilme imkanı tanınmış olduğu halde 5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu’nda 
‘eşdeğer sayfa ve sütun’da yayımlanabileceği belirtilmediğinden ve gazetelerin sayfa düzenlerine 
ilişkin engeller nedeniyle yapılacak değişikliklerin hak sabinin aleyhine sonuç vereceği için süreli 
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Düzeltme ve cevapta buna neden olan eser belirtilecek, ancak düzeltme ve 

cevap ilgili yazıdan uzun olamayacaktır. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin 20 

satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap 30 

satırı geçemeyecektir.125 Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, 

düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet 

veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanacaktır. 

Sorumlu müdür, yazıyı yayımlamazsa suç oluşmaz. Yani yasadan 

kaynaklanan bir yayımlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Yayımlamazsa cevap ve 

düzeltme hakkı sahibi için sulh ceza hakimine başvurma hakkı doğar. İlgili, şekil ve 

                                                                                                                                         
yayının böyle bir imkanının bulunmadığı kabul edilmelidir. İçel ve Ünver, a.g.e, s.205 ve 
Mahmutoğlu, a.g.e., s.74.
      Sahibinin rızası bulunmak kaydıyla yayımlamanın biçimine ilişkin değişiklikler yapılabilecek, 
yazı özetlenerek ya da cevap gönderenin lehine herhangi bir değişiklik yapılarak da 
yayımlanabilecektir. Coşkun, a.g.e., s.66. Karşı görüşe göre, metni özetlemek, kısaltmak yasaktır. 
Bkz.:Özel, Türk Medya Hukuku, s.27.       
125 Cevap veya düzeltme metninin, ilişkin olduğu yazının cevap vereni ilgilendiren kısmı ile sınırlı 
olmak üzere bu kısmın iki katından ve yirmi satırdan az olan yazılarda otuz satırdan uzun olmayacak 
biçimde düzenlenmesi zorunluluğuna uyulması yönünde Y.7.C.D.’nin 2003/8894 E., 2003/5955 K. ve 
9.7.2003 T Sayılı kararı bulunmaktadır.
      Doktrinde şekil konusundaki bu tip bir satır sayısı sınırlandırmasının bazı durumlarda cevap 
yazısının etkinliğini yok edebileceği için her somut olayın özelliklerine uygun biçimde cevap 
verilmesini sağlayacak bir sistemin getirilmesi önerilmektedir. (Alman Federe Devletleri Basın 
Kanunlarının çoğunda kullanılan ‘ölçülü genişlilik’ ilkesi) Cevap metninin sınırlarının genişletilmesi 
yönündeki eleştiri için bkz.:İçel ve Ünver, a.g.e., s.211. Ancak aksi görüşü savunan yazarlara göre, 
cevap hakkını kullanırken taktire göre değişecek ölçülere uyulması yerinde olmamakla beraber süreli 
yayının cevaplarla doldurulması riskini de içermektedir. Ancak ortalama bir bakış açısı olarak, ustaca 
kaleme alınmış, kısa fakat savunmayı asgari sınır içinde bırakmaya yönelik etkili yazılarda yazının 
bütünü göz önüne alınmalı ve cevap verenle ilgili miktar tespitinde geniş şekilde yoruma yer 
verilmelidir. Bkz:Mahmutoğlu, a.g.e., ss.76-77. Yirmi satırdan az olan yazıların cevabı, açıklamanın 
yeterince yapılabilmesi için otuz satır olabilecektir. Şunu da özellikle belirtmek gerekir ki, tekzibe 
konu haberle tekzip yazısının içeriği arasında tam bir uygunluk olmalıdır. Yayınla ilgili olmayan 
konulara değinilemez ancak cevap ve düzeltmeye neden olan eser mutlaka belirtilerek kanıtlamaya 
yönelik yeni maddi veriler ortaya konulabilecektir. Kişiye ilişkin resim, karikatür, fotoğraf gibi 
şekiller yayımlandığında cevap ve düzeltme yazısının uzunluğu, şeklin süreli yayında kapsadığı alanın 
karşılığı olan satır sayısına göre saptanacaktır. Satır esası benimsenmekle beraber yayının gönderilen 
cevaptaki satırla eş değerde olup olmadığının tespiti kelime adedine göre belirleneceğinden satır 
yerine kelime esasının kabul edilmesi daha uygun olacaktı. Cevaba konulacak başlıklar hesaba 
katılmamalıdır. Bkz.:Mahmutoğlu, a.g.e., ss.77-78. Tekzip konusu bir şekil, karikatür veya çizim 
olduğunda bunların kapladığı alan hesaplanacaktır. Yani resim vs. kapladığı alan 30 satırı 
geçemeyecektir. Ancak uzun bir yazıda tekzip isteyenden bahsedilmesine rağmen bu bahis yazının 
tümünü kaplamıyorsa tekzip yazısının uzunluğu bu yazının bütünü dikkate alınarak tayin edilemez. 
Tekzip isteyenle ilgili bölüm dikkate alınarak hesaplama yapılır. Cevat Özel, Türk Medya Hukuku,
1.Baskı, İstanbul, Alfa, Ekim, 1999, s.28. Ayrıca süreli yayında yayımlanan haber; yazı ve resmi de 
içeriyorsa cevap ve düzeltme gönderen kişi yayımlanan resmin yerine yazı gönderemez. Yazı alanı 
kadar yazı, resim alanı kadar da resim gönderilmelidir. Resim gönderilmezse bu alan yazı ile 
doldurulamaz. Zira kişinin bu alanı kullanmak istemediği kabul edilmelidir. Bkz.: Mahmutoğlu, a.g.e, 
s.78. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu cevap ve düzeltme yazısı, parası sorumlular tarafından ödenmek 
kaydıyla başka bir süreli yayında da yayımlanabilecektir. Bkz.: Ertuğ,, a.g.e., s.419.



129

şartlara aykırı yayım yapıldığı kanaatine vardığında da  bulunduğu yer sulh ceza 

hakiminden yeniden yayımı isteyebilir. 5187 Sayılı Basın Kanununa göre, sorumlu 

müdüre gönderilen cevap ve düzeltme yazısı, sorumlu müdür tarafından 

yayımlanması gereken zamanda yayımlanmadığında, yayım  için tanınan sürenin 

bitiminden itibaren 15 gün içerisinde; şekil şartlarına aykırı yayımlandığında ise 

yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, 

bulunduğu yer sulh ceza mahkemesine başvurup126 yayımın yapılmasını veya bu 

kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasını isteyebilecektir.127 Sulh ceza hakimi,

başvuruyu 3 gün içinde ve duruşma yapmadan sonuçlandıracaktır.128

                                                
126 Y.C.G.K. 3.3.1986 tarih ve 1985/7-401 E.1986/89 K. Sayılı karara göre, cevap ve düzeltme 
yazısını hazırlayıp yayınlatmak isteyenin gazete ve derginin sorumlu yazı işleri müdürüne başvurması 
yasanın önkoşuludur. Bu başvuru olmadan sulh ceza hakimi istemi reddetmelidir. Buna aykırı olarak 
cevap ve düzeltme yazısının yayınlanmasına karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi durumunda 
sözkonusu yazıyı yayınlamayan sorumlu yazı işleri müdürünün eylemi suç oluşturmaz. Bkz.: Türk 
Hukukunda Sorumluluk, HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi), Yayın 
No:1997/2., .,y.y., y.t., s.15.
      Ayrıca doktrinde ilgilinin geçici olarak bulunduğu yerde de yargı yoluna başvurulabileceği hatta 
ilginin bulunduğu yerde süreli yayının dağıtılmamış olmasının dahi önemli olmadığı savunulmaktadır. 
Bkz.: Coşkun, a.g.e., s.68.Başvuru dilekçesi ilgilinin imzasını taşımalıdır. Hakkı kullanan küçük veya 
kısıtlı ise, kanuni temsilcisi; vekaletnamesinde özel yetkisi varsa müvekkili adına vekil; kişi ölmüşse 
hakkı kullanan mirasçısı; tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil eden yetkili kullanacaktır. Bkz.:İçel, Kitle 
Haberleşme Hukuku, s.189. Başvuru dilekçesine cevap ve düzeltilmesi istenen yazının yer aldığı 
süreli yayın, yayımlanması isteminde bulunulan cevap ve düzeltme yazısı ve daha önce sorumlu yazı 
işleri müdürüne yapılan başvuru (cevap ve düzeltme yazısının sorumlu müdüre daha önce 
gönderildiğine ilişkin belge) –ki bu belge noterce hazırlanmış olacak ve tebliğ şerhini içerecektir-ve 
varsa cevap ve düzeltmeye konu olan yayının gerçeğe aykırı olduğunu gösteren kanıtlar eklenmelidir.
      Hakime başvurma süresi, cevap ve düzeltme hakkının öncelikli amacının kişinin bir an önce 
aklanması ve basının da uzunca bir süre cevap ve düzeltme hakkının tehdidi altında kalmaması olduğu 
için sürenin kısaltılması yönündeki doktrindeki eleştiriler doğrultusunda kısaltılmıştır.
127 Ancak eski kanun zamanında doktrinde, daha fazla külfet çekmemesi için ilgilinin başvurma 
zorunluluğu yerine yayımlamadan kaçınan sorumlu müdürün hakime başvurması gerektiği yönündeki 
eleştiri dikkate alınmayarak yeni kanunda da başvurma yükümlülüğü açıkça ‘cevap ve düzeltme talep 
eden kişi’ye yüklenmiştir. Bkz.: İçel ve Ünver, a.g.e., s.214.
128 Burada tartışılan bir noktayı da belirtmekte fayda bulunmaktadır: Sulh ceza hakiminin ve asliye 
ceza hakiminin başvurudan itibaren eski kanuna göre 2 gün, yeni kanuna göre ise 3 gün içinde kararını 
vermesi gerekmesi şart mıdır? yoksa bu süre geçtikten sonra verilen karar acaba hukuksal değerden 
yoksun olup sorumlu müdürün yayımlama zorunluluğu kalmayacak mıdır? Yargıtay bu sürenin 
düzenleyici nitelikte olduğu görüşündedir. Dolayısıyla süresi içinde karar verilmemiş olması 
durumunda da suç oluşacaktır. Yani sorumlu müdür sorumluluktan kurtulamayacaktır. 
(Y.7.C.D.27.1.1994,1993/9211,94/604;Y.7.C.D.18.11.1993,93/3806-6520;23.9.1994,6321-
9088;1.3.1994,150-2868) Bkz.: Coşkun, a.g.e.., s.78.
      Ancak aksi bir görüşe göre, Anayasa’da açıkça cevap ve düzeltme ile ilgili kararı ‘en geç 7 gün 
içerisinde vermesi’nin hükme bağlanmış olması karşısında hakimin bu süreye uyma zorunluluğu 
olduğu ve bu nedenle hakimin süresi içerisinde veremediği bir kararın süreli yayını bağlamaması 
gerekmektedir. Bkz.:Mahmutoğlu, a.g.e., s.94.
        Bu inceleme dosya üzerinden yapılacak ve tanık dinleme ya da tezkere yazma gibi işlemler 
yapılmayacaktır. Coşkun, a.g.e., s.69.
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Sulh ceza hakimi cevabın yayımlanmasına karar verirse, bu kararın örneğini 

cevap ve düzeltme metniyle beraber sorumlu müdüre tebliğ eder. Sorumlu müdür ya 

karara uyup yazıyı kararın kesinleştiği tarihten itibaren günlük süreli yayınlarda en 

geç 3 gün içinde diğer süreli yayınlarda 3 günden sonraki ilk nüshada yayımlar. Yani 

karara itiraz edilmezse karar kesinleşir. Sorumlu müdür, artık bu yazıyı yayımlamak 

zorunda kalır. Eğer aksi kanaatteyse karara uymayarak tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde bir üst mahkeme olan ve özel olarak görevlendirilmiş 2 numaralı Asliye 

                                                                                                                                         
İncelemesi, cevap ve düzeltmeye konu olan yazının tamamı göz önünde bulundurularak şu yönlerde 
olacaktır: Cevap ve düzeltme yazısı, sorumlu müdüre usulüne uygun olarak ve süresi içinde 
gönderilmiş mi?, Hakimliğe süresi içinde başvurulmuş mu?, Cevap ve düzeltme yazısında şeref ve 
haysiyete sataşma var mı ya da gerçeğe uygun mu?, Yayın ile ilgisi var mı?, Yasada yazılı şekil 
şartlarını taşıyor mu?, Başvuruda bulunan yetkili mi?. Eğer başvuruda bulunanın cevap ve düzeltme 
ve cevap dilekçesinde karşı taraf için kullandığı bazı ibareler suç niteliği taşıyorsa bu noktalar tekzip 
metninden çıkarılacaktır. Özel, Türk Medya Hukuku, s.30 Ancak hakimin çıkarttığı ifadeler 
yayımlanan yazının hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz yani gerekli kovuşturma yine de 
yapılabilecektir. Ayrıca sulh ceza hakimi yazı hakkında cevap ve düzeltme istenilen metinden uzun ise 
gerekli kısaltmaları da yapabilecektir.
    Hakim, inceleme neticesinde, cevap ve düzeltmenin ‘yayımlanmamasına’, ‘yayımlanmasına’, 
‘uygun göreceği değişiklikleri yaparak yayımlanmasına’ Sulh ceza hakimi cevap ve düzeltme yazısını 
haberden uzun bulursa gerekli kısaltmaları yapabilir. Ancak itiraz üzerine inceleme durumunda Asliye 
Ceza hakimi böyle bir kısaltma yapamaz. Sulh ceza hakimi cevap ve düzeltmede suç teşkil eden bir 
husus bulduğu taktirde ise bu ifadelerin çıkartılarak yayınlanmasına karar verebileceği gibi belirtilen 
nitelik nedeniyle yazının tümünün yayınlanmamasına da karar verebilir. Ancak hakimin suç teşkil 
ettiğine karar verdiği ifadelerin çıkartılması yayımlanan yazının hukuka aykırı niteliğini ortadan 
kaldırmaz, gerekli kovuşturmanın yapılması yine de mümkündür. Bkz.:Özek, Türk Basın Hukuku, 
ss.114,115 ya da şekle aykırı yayım yapılması üzerine başvurulduğunda ‘şekle uygun 
yayımlanmasına’ dair olan kararını verecektir. Bu kararlar, tekzip talebine konu teşkil eden yayının 
hukuka uygunluğu veya aykırılığı sorununu çözmeyen, sadece alakalının cevap veya düzeltme 
hakkının bulunup bulunmadığı ihtilafını halleden dar kapsamlı kararlardır. Bkz.: Türk Hukukunda 
Sorumluluk, HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi), Yayın No:1997/2., .,y.y., y.t., 
s.19.
      Yayımlama kararları cevap ve düzeltme isteğinde bulunan ile sorumlu müdüre tebliğ edilirken
(mahkeme kararı ile yayımlanması karar altına alınan tekzip metni de eklenecektir), yayımlamama 
kararı yalnızca istemde bulunan ilgiliye tebliğ edilir Doktrinde bir görüşe göre, sulh ceza hakiminin 
yayımlamama kararının kesin nitelikte olduğu ve itiraz hakkının olmadığı kabul edilmektedir. Bkz.: 
Özek, Türk Basın Hukuku,  s.115. Vekile veya kanuni temsilciye yapılan bildirim geçerli değildir.
Süreli yayının yönetim yeri 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 29.maddesine göre  sorumlu müdürün 
yerleşim yeridir. Tebligat da bu adrese ve sorumlu yazı işleri müdürüne yapılacaktır. Bkz.: Özel, Türk 
Medya Hukuku, s.31. Y.7.C.D.25.2.1994 T.,1994/592-1480
     5680 Sayılı Kanun yürürlükteyken tebligat konusundaki başlıca problem, cevap ve düzeltme 
yazısının yayımlanmaması sorumlu müdürün cezai sorumluluğunu gerektirdiği için tebligatın mutlaka 
sorumlu müdüre gönderilmesi şart olduğu halde uygulamada Tebligat Kanunu hükümleri uygulanarak 
tebligatın sorumlu yazı işleri müdürünün eline geçmese dahi yapılmış olduğu  kabul edildiğinden bu 
durumun maddede geçen ‘bu karar ilgililere tebliğ olunur!cümlesi ile çeliştiğiydi. Ancak yeni kanunda 
böyle bir cümleye yer verilmediği için sözkonusu çelişki sona ermiştir.
     Tebligat konusunda son olarak şunu da eklemek gerekir. 5680 Sayılı Basın Kanununda ilgili 
29.maddede tebliğlerin ilgili talep ettiği taktirde memur vasıtasıyla yapılacağı özel olarak  
belirtilmişti. Ancak yeni basın kanununda böyle açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak  cevap v 
düzeltme ile ilgili olan tebligatların memur vasıtasıyla yapılabilmesi işlerin çabuklaştırılması 
açısından yerinde olacaktır.
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Ceza Mahkemesine ‘acele itiraz’, CMK gereğince ‘itiraz’ yoluna gidebilecektir.129

Mahkemenin 3 gün içinde vereceği karar kesin nitelikte olacaktır. İtirazı reddedilirse 

sorumlu müdür bu yazıyı yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren günlük 

süreli yayınlarda en geç 3 gün içinde diğer süreli yayınlarda 3 günden sonraki ilk 

                                                
129 5680 Sayılı Basın Kanununa göre sulh ceza mahkemesinin kararına ‘itiraz’ edebileceği açıkça 
belirtilerek itirazın 4 gün içinde yapılacağı hükme bağlanmıştı. Asliye ceza hakimi 2 gün içinde 
inceleyip karara bağlayacaktı. Her iki tarafın da itiraz hakkı bulunmaktaydı. Tekzip talebinin reddi 
durumunda cevap veya düzeltme talebinde bulunan kişinin; aynen veya değiştirilerek yayınlanmasına 
dair karar verilmesi halinde ise sorumlu müdürün itiraz edebileceği kabul edilmekteydi. Bkz.:Coşkun, 
a.g.e., s.71. Ancak karşı görüşe göre, talep kısmen de olsa reddedilmiş sayılacağından talepte 
bulunana da  itiraz hakkının tanınması gerekmekteydi. Bkz.:Özel, Türk Medya Hukuku, s.32. ve 
Türk Hukukunda Sorumluluk, HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi), Yayın 
No:1997/2., .,y.y., y.t., s.20.

         5187 Sayılı Basın Kanununda hernekadar ‘acele itiraz’ denilmiş olsa da yeni kanunla acele itiraz 
kanun yolu kaldırılmış olduğundan CMUK ve diğer kanunlarda yer alan acele itirazlar hakkında 
CMK’nın itiraza ilişkin hükümleri uygulanır. Yeni Basın Kanunu eski Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu yürürlükteyken kabul edildiği için 5187 Sayılı Basın Kanununda acele itirazdan 
bahsetmektedir. İtiraz, bir kanun yoludur. Acele itiraz ise itirazın bir çeşidi olup 1 haftalık süreye 
bağlıdır ve inceleyecek makama verilecek bir dilekçe ile yapılır. Acele itiraz ancak kanunda açıkça 
belirtilen hallerde kullanılabilir. CMUK’un 299.maddesinde asliye ceza mahkemesi hakim ve başkanı 
tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi yargı çevresinde bulundukları ağır ceza 
mahkemesine ait olduğu belirtilmekteydi. Ancak 4.12.2004’de kabul edilmiş olan CMK’ya göre itiraz 
tek bir başlık altında düzenlenmiş ve acele itiraz yolu kaldırılmıştır. 5320 Sayılı Ceza Muhakemeleri 
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekilleri Hakkındaki Kanunun 7.maddesinin 2.fıkrasına göre ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan acele itirazlar hakkında Ceza Muhakemesi 
Kanununun itiraza ilişkin hükümleri uygulanacağından dolayı  burada geçen acele itiraz, itiraz olarak 
kabul edilecektir. Buna göre artık itiraz ilgililerin kararı öğrenmeden itibaren 7 gün içinde kararı veren 
mercie verecekleri dilekçe ile yapılacaktır. Merci de kararını düzeltmezse 3 gün içinde itirazı 
incelemeye yetkili olan mercie gönderecektir. Yani 8.maddenin uygulaması bakımından asliye ceza 
mahkemesi hakim ve başkanı tarafından verilen kararlar aleyhindeki itirazların incelenmesi yargı 
çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ait olacaktır
     İtirazın hangi asliye ceza hakimliğine yapılacağı ise metinden açıkça anlaşılamadığından 
tartışmalıdır. Bir görüşe göre, CMUK 299/2 dikkate alındığında, cevap ve düzeltme isteğini inceleyen 
sulh ceza hakimi ile aynı yargı çevresi içindeki asliye ceza mahkemesi yetkili iken diğer görüşe göre, 
yayının yönetim merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ceza hakimi yetkilidir. Bkz.: Coşkun, a.g.e., 
s.72. Yaygın uygulamaya göre, ilgili belgelerin orada bulunmasından dolayı, talepte bulunanın bu 
talebini karşılayan sulh ceza hakiminin bulunduğu yerdeki asliye ceza hakimi olmasıdır. Bkz.: Türk 
Hukukunda Sorumluluk, HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi), Yayın 
No:1997/2., .,y.y., y.t., s.20.
     İtirazda bulunan ilgili asliye ceza hakimine verdiği itiraz dilekçesine cevap veya düzeltme istenilen 
yayının bir örneğini, cevap metnini, sulh ceza hakimine yaptığı başvuru dilekçesinin örneğini ve 
hakimden aldığı kararın bir suretini ekleyecektir. Ayrıca haklılığını kanıtlayacak nitelikte başka 
belgeler de ekleyebilecektir. Asliye ceza hakimi de tıpkı sulh ceza hakimininki gibi bir inceleme 
yaparak 3 karardan birisini verecektir. Aynı sulh ceza hakimi kararında olduğu gibi, Asliye ceza 
hakimi kararını vermeden cevap ve düzeltmeyi gönderen kişi cevap ve düzeltme yazısını geri 
alabilecektir.
      İtiraz üzerine verilen karar kesin nitelikte olduğundan yani Yargıtay’a gitmeden kesinleştiğinden 
yazılı emir ile bozma prosedürü işletilebilecektir ve bu bozma işin esasını halletmeyen bir karar için 
geçerli olduğundan dosyanın mahalline intikalinden sonra bozma uyarınca gerekli işlemler 
yapılacaktır. Bkz.:Özel, Türk Medya Hukuku, s.33
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nüshada yayımlamak zorundadır.130 Sulh ceza hakimi, düzeltme ve cevap talep eden 

kişinin talebini reddedip de yazının yayımlanmamasına karar verirse bu sefer de 

cevap sahibinin itiraz hakkı doğar. Karara itiraz etmezse yazı yayımlanmaz. Ancak 

Asliye Ceza Mahkemesine itiraz ederse, hakimin 3 gün içinde verdiği karar kesin 

nitelikte olacaktır. Eğer ilgili kişinin itirazına rağmen Asliye ceza hakimi yazının 

yayımlanmamasına karar verirse yazı yayımlanmayacaktır.131 Yazının 

yayımlanmasına karar verirse sorumlu müdür yazıyı yetkili makamın kararının 

tebliği tarihten itibaren günlük süreli yayınlarda en geç 3 gün içinde diğer süreli 

yayınlarda 3 günden sonraki ilk nüshada yayımlayacaktır.  

Kesinleşmiş hakim kararına rağmen cevap ve düzeltme yazısının 

yayımlanmaması suçu bakımından kesinleşmiş hakim kararını yayımlamamak ya da

şekil ve/ya şartlara aykırı olarak yayımlamak yeterli olup suçun konusu üzerinde 

ayrıca bir zararın varlığı aranmadığından soyut tehlike suçudur.

e. Hukuka Aykırılık Unsuru: Bu suç açısından da özel bir durum 

öngörülmemekle birlikte eğer koşulları varsa genel hukuka uygunluk sebepleri 

geçerli olabilecektir.132

                                                
130 5680 Sayılı Basın Kanununa göre, Asliye ceza hakimine itiraz yoluna gidilmezse ya da itirazdan 
sonra asliye ceza hakiminden yayımlama ya da değiştirerek yayımlama kararı çıkarsa sorumlu müdür,
kesin nitelikteki hakim kararı üzerine yazıyı, günlük süreli yayınlarda kararın alındığı tarihi izleyen 3 
gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise bu süre gözetilmek suretiyle ilk çıkacak nüshada yayınlamak 
zorunda idi.
131 Asliye ceza hakimine taraflar tarafından yapılacak itirazla ilgili olarak şunu da eklemek gerekir ki, 
itiraz edilip de Asliye ceza mahkemesi yayıma karar verirse yayımlatma mercii sulh ceza 
mahkemesidir. Sulh ceza mahkemesince düzeltme yazısına mahkemenin başlık ve mühürü vurularak 
eklenen müzekkere ile de mahkeme kararının itirazen kaldırıldığı,düzeltme yazısının yayınlanmasına 
kesin olarak karar verildiği belirtilir. Y.C.G.K. E.1973/7-361, K.1974/53K., 28.01.1974 mk: @MSIT
Store:C\ Program% 20Files\  Kazancı\ibb\contents.chm::/cgk-1973-7-36. Bu sebeple sorumlu müdüre 
karar sulh ceza mahkemesince tebliğ edilecektir.
     Cevap ve düzeltme hakkından önceden feragatın mümkün olup olmadığı konusunda da şunları 
belirtmek gerekir: Medeni Kanunun “Kişiliğin Korunması’ başlıklı 23.maddesi gereğince kimse 
özgürlüklerinden vazgeçemeyip onları hukuka  ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamayacağından 
kişinin kendisine karşı basın yoluyla yapılan saldırılara karşı hiç cevap vermeyeceğine dair yapılan 
sözleşmeler, bu hüküm karşısında geçersizdir.
132 Hukuka aykırılık hallerinin nelerden ibaret olduğu konusunda yukarıdaki ‘Basın yayın organının 
yayınının engellenmesi’ suçundaki açıklamalara bakınız. 
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f. Manevi Unsur: Kesin nitelikteki hakim kararına rağmen cevap ve 

düzeltme yazısının yayımlanmaması ya da şekil ve/ya süre şartlarına aykırı olarak 

yayımlanması suçunda kast unsurunun varlığı gerekmektedir.133 ;taksirle ya da 

bilinçli taksirle işlenilen şekli cezalandırılamayacaktır.

g. Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Gerçek ihmali hareketle işlenen 

‘cevap ve düzeltme yazısının yayımlanmaması’ halinde ihmali hareketin 

yapılmasıyla birlikte suç tamamen işlenmiş, bu hareket yapılmadıkça suç hiç 

oluşmamış sayılacağından bu suça teşebbüs mümkün değildir. Ancak hakim 

tarafından verilen karara karşı yazının şekil ve/ya şartlara aykırı olarak yayımlanması 

halinde icrai hareket sözkonusudur. Ancak suç, failin cevap ve düzeltme yazısını 

şekil ve/ya şartlara aykırı olarak yayımladığı anda tamamlanır. Bu bakımdan sırf 

hareket suçu olan bu suça icra hareketleri kısımlara ayrılabildiği hallerde teşebbüs 

gerçekleşebilir.

Bu suçun işlenmesinden dolayı sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkili (yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör ve basın danışmanı) 

sorumludur. Bu kişiler suçu birlikte işlerlerse müşterek fail olarak sorumlu 

tutulacaklardır. Bağlılık kuralı gereği, özel yükümlülük altında bulunmayan herhangi 

bir kişi, özel yükümlülük altında bulunan bu kişilerden birinin işlediği özgü suça 

iştirak etmişse bu suçtan ancak şerik(azmettiren ve yardım eden) sıfatıyla sorumlu 

tutulacaktır. Örneğin süreli yayın sahibi sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkiliyi azmettirebilir.

Aynı süreli yayın içerisinde de olsa birden fazla kesinleşmiş hakim kararının 

yayımlanmaması sözkonusu olursa birden fazla hareket ve birden fazla suç olduğu 

kabul edileceğinden gerçek içtima hükümlerinin uygulanarak cezaların toplanması 

sözkonusu olabilecektir. 

Bir süreli yayının sorumlu müdürü ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili, 

aynı suç işleme kararı ile ard arda çıkartılan süreli yayınlarda yayımlamaları gereken 

cevap ve düzeltmenin yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hakim kararını 

yayımlamamışlarsa ya da şekil ve/ya şartlara aykırı olarak yayımlandığında aynı suç 

                                                
133 Özek, Türk Basın Hukuku,s.129.
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işleme kararının olduğu kabul edilebilecek ve zincirleme suç hükümleri 

uygulanabilecektir. 

h. Kusurluluğu Etkileyen veya Kaldıran Haller: Kusurluluğu 

etkileyen veya kaldıran haller bu suç açısından da geçerli olabilecektir. Örneğin yazı 

işleri müdürünün ilamı içeren tebligatı almamış olması veya teknik imkansızlıklar 

nedeniyle örneğin makinelerin bozulması gibi mücbir bir sebebin varlığı 

durumlarında sorumlu müdür ve sorumlu müdürün müdürün bağlı olduğu yetkilinin 

sorumluluğuna gidilemeyecektir.

ı. Yaptırım:  5187 Sayılı Basın Kanununun 18.maddesi134, “Düzeltme ve 

Cevabın Yayımlanmaması” başlığını taşımaktadır. İlgili maddenin 1.fıkrasına göre, 

                                                
134 Bu maddenin  5680 Sayılı Basın Kanununda karşılığını oluşturan 29.maddeye göre, 5187 Sayılı 
Basın Kanununda olduğu gibi, ilgilinin cevap ve düzeltme yazısı ile ilgili ilk talebi üzerine yazı 
yayımlanmazsa sorumlu müdür için cezai yaptırım sözkonusu olmayacaktı. Ancak süre ve şekil 
şartlarına aykırı olarak yayımlama halinde sulh ceza hakimine başvurma olanağı getiren yeni kanunun 
aksine eski kanunda yaptırım öngörülmekteydi. Gerek eski gerekse yeni basın kanununda ilgili, sulh 
ceza hakiminden ya da itiraz üzerine asliye ceza hakiminden yayımlama kararı alırsa sorumlu müdür 
yayımlamak zorunda kalacaktı. Sorumlu müdür hakim kararı üzerine yazıyı yayımlamazsa ya da şekil 
şartlarına uygun olarak yayımlamazsa ceza sözkonusu olacaktı. 
        Ceza tıpkı yeni kanunda olduğu gibi önödemeye bağlıydı. Y.7.C.D.3.4.1996 1996/2212-2170. 
sayılı kararı gereğince,“……..5680 Sayılı Yasanın 29/2.fıkrası mahkeme emrine uyulmamasının 
cezasını aynı yasanın 29/son fıkrası ise geciktirilen her gün için ayrıca para cezasını öngördüğü 
cihetle suçun müeyyidesinin aynı yasa maddesinin iki ayrı fıkrasında düzenlenmesi iki ayrı suç olarak 
düşünülemeyeceğinden fiil tek suç kabul edilerek … … ön ödeme tebligatı 
yapılarak…”;Y.7.C.D.16.10.1996,1996/6575-6650.;Y.7.C.D.7.2.1997,1997/568-883.
      19.maddenin (IV)numaralı fıkrasına ve (VI) numaralı fıkrasının dördüncü paragrafına göre cevap 
veya düzeltmeyi yayınlama mecburiyetinin doğduğu tarihten itibaren yayının geciktiği her sayı için 
faile ayrıca; günlük mevkutelerde beşyüz milyon lira, diğer mevkutelerde üç milyar lira ağır para
cezası da verilecekti.
       Kesin nitelikteki hakim kararına rağmen yazı yayımlanmazsa veya şekil şartlarına uygun olarak 
yayımlanmazsa tekrar sulh ceza hakimine ve itirazla asliye ceza hakimine gitme imkanı bir kez daha 
tanınmış, bu süreçte para cezası yanında ayrıca cevap veya düzeltmeyi yayınlama mecburiyetinin 
doğduğu tarihten itibaren yayının geciktiği her sayı için faile para cezası öngörülmüştü. Yargıtay 
7.C.D’nin bir kararına göre, yayımlanmayan günler için 29/4 gereğince TCK 119.maddeye göre 
önödeme tebligatı yapılacaktı. Bkz.: 1996/2618 E.,1996/6026 K.,31.5.1995 T. Aynı Dairenin aynı 
tarihteki başka bir kararına göre, “………Aynı yasanın 29/2 ve 29/son maddeleri gereğince tesbit 
edilecek ceza miktarı yargılama masrafları ve müdahil lehine vekalet ücreti üzerinden TCK 119 
.maddesine göre ön ödeme tebligatı yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun 
değerlendirilmesi gerekirken…” Ayrıca Y.7.C.D.’nin 2002/10577 E.,2002/10474 K.,1.7.2002 T. 
Sayılı karar uyarınca, cevap veya düzeltmeyi yayımlama mecburiyetinin doğduğu tarihten iddianame 
tarihine kadar yayının geciktiği her sayı için ceza verilecek, gecikilen günlerin toplamı kadar ceza 
belirlenerek önödeme önerisinde belirtilecekti. Ancak Yargıtay’a rağmen aksi bir görüşe göre, bu para 
cezası nisbi nitelikteydi ve iddianame ile kamu davası açılmadan önce belli olmayan gün sayısına göre 
hesaplanmaktaydı. Bu sebeple önödeme burada geçerli değildi. Bkz.: Türk Hukukunda 



135

kesinleşmiş hakim kararına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkili, 10 milyar liradan 150 milyar liraya kadar para cezası ile 

cezalandırılacaktır. Ancak 2.fıkra ile bu paranın ödenmesinden yayın sahibi de 

müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Bu sorumluluk, müteselsil ceza sorumluluğudur.

Ancak böyle bir düzenleme, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine aykırı olduğu 

gibi ceza sorumluluğunda zincirleme sorumluluk da bulunmadığından bu hüküm,

taksir sorumluluğunda herkesin kendi eyleminden sorumluluğunu yeni esaslara tabi 

tutan 22.maddedeki düzenlemeyle de çelişmektedir. Ceza hukukunda suç işleyen 

herkesin suç ortaklığı biçiminde dahi olsa kendi eylem ve kusuru dikkate alınarak 

hüküm verilmelidir. Burada ise borç veya haksız fiilden kaynaklanan bir tazminat 

gibi düzenleme yapılmış olduğu için yayın sahibinin sorumluluğu, cezai bir 

sorumluluk olmayıp hukuki bir sorumluluktur. Bu sebeple ilgili düzenleme ortadan 

kaldırılmalıdır.135 Bu iki fıkrada geçen ‘ağır para cezası’, 04.11.2004 tarihinde 

yürürlüğe giren 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun’un 5/1.maddesi uyarınca ‘adli para cezası’na dönüştürülmüştür. 

Suçun cezası yalnızca para cezası olarak öngörüldüğünden ceza önödemeye 

bağlıdır.136

                                                                                                                                         
Sorumluluk, HUDER (Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi), Yayın No:1997/2.,y.y., y.t., 
s.31.
       29.maddenin 4.fıkrasına benzer ve bu doğrultuda bir hüküm de 16.maddenin 1.bendinde de yer 
almaktaydı. Buna göre “……sorumlu müdürler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar sürelerine 
bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur ve bu cezalar ertelenemez.” Görüldüğü gibi 
burada da para cezalarının ertelenemeyeceği hükme bağlanmış olmakla beraber sadece sorumlu
müdürler için geçerliydi. Böylece o dönem için sık sık çıkartılan sorumlu müdür sıfatıyla işlenen 
suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesine dair kanunlarla yapılacak ertelemeler engellenmişti. Bu 
kanunlardan biri  “12.7.1997 Tarihine Kadar Sorumlu Müdür Sıfatı İle İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve 
Cezaların Ertelenmesine Dair 4304 Sayılı Kanun”, diğeri de onu yürürlükten kaldıran  “Basın ve 
Yayın Yoluyla İşlenen Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4454 Sayılı Kanun”du. En son 
düzenleme ile 23.04.1999’a kadar sorumlu müdür sıfatı ile veya basın yoluyla suç işlendiği iddiası ile 
yapılan kovuşturmalar kesin hükümle sonuçlanmamış ise davanın kesin hükme bağlanması 
ertelenecekti.
     29.maddeye göre verilen para cezaları ertelenemeyecek, maddede belirtilen fiillerin aynı yıl içinde 
tekerrürü halinde, öngörülen para cezaları iki misli olarak uygulanacaktı.
135 İçel ve Ünver, a.g.e., ss.208-209.
136 Y.C.G.K.’nun 2004/7-38 E., 2004/57 K.,2.3.2004 T. Sayılı gereğince de, “Hakim kararına rağmen 
tekzip metnini yayınlamamak suçundan sanığa,……… eksik önödeme önerisinde bulunulması ve buna 
dayalı olarak kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir……… önödeme 
bildiriminde, ödenecek ceza miktarı, yargılama giderinin tutarı, ödeme süresi, ödeme ve ödememe 
hallerinin sonuçları, getireceği yükümlülükler açıkça sanığa bildirilmelidir. Bu unsurlardan birinin 
eksikliği halinde yapılacak bildirim geçersiz olup yasal sonuç doğurmayacaktır.”      
       Ayrıca Y.7.C.D.’nin 2003/741 E., 2004/1880 K. ve 16.2.2004 T. Sayılı kararı gereğince de 
“……… ağır para cezası ile verilmiş ve kesinleşmiş hakim kararına rağmen iddianame tarihine kadar 
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Ağır para cezasının, bölgesel süreli yayınlarda yirmi milyar liradan, yaygın 

süreli yayınlarda elli milyar liradan137 az olmaması cezayı ağırlaştıran nitelikli şekil 

olarak düzenlenmiştir.

Mahkeme kararına rağmen cevap ve düzeltmenin yayımlanmaması veya 

gerektiği gibi yayımlanmaması hallerinde tekrar tekrar mahkemeye müracaat yerine, 

masrafları süreli yayın sahibi tarafından karşılanarak cevap ve düzeltmenin ülkenin 

en yüksek tirajlı gazetesinde ilan şeklinde de yayımlanması öngörülmüştür.138

Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağını düzenleyen 28.madde gereğince 

de cevap ve düzeltme hakkı ile ilgili suçlarda verilen para cezası hürriyeti bağlayıcı 

cezaya çevrilebilecektir.

3. ‘Mahkeme Kararıyla Durdurulan Yayıma, Usulüne Uygun 

Beyanname Vermeden veya Değişiklikleri Bildirmeden Devam 

Etme’ Suçu   

            a. Genel Olarak: Bu suç, “yayım sonrasındaki basın düzenine karşı 

işlenilen suçlar”dan birisidir. Hem 5187 Sayılı Basın Kanununda hem de 5680 Sayılı 

Basın Kanununda düzenlenmiştir.139

                                                                                                                                         
geçen neşirden imtina edilen süre gözönünde bulundurularak yayının geciktiği her gün için suç 
tarihinde geçerli ağır para cezasının toplamı ile yargılama gideri üzerinden usulüne uygun önödeme 
önerisi tebliğ edilmelidir.”
137 “………. Ağır para cezası,bölgesel süreli yayınlarda yirmi milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda
elli milyar liradan az olamaz.” 
138 Basın Kanunu Özgürlükçü Bir Kimlik Kazanacak, (Çevrimiçi) http: //www .medyakronik.com 
/arsiv/130202m.htm ,20.12.2005.
     5187 Sayılı Yeni Basın Kanununun 18.maddesinin son fıkrası bu düzenlemeyi möiçermektedir,
   “Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14.maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hakim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından 
karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilan şeklinde yayımlanmasına 
da karar verir.”

              139 5680 Sayılı Basın Kanununda ayrıca yukarıda ele aldığımız üzere bir tedbir olarak ‘süreli yayının 
kapatılması’ öngörülmüş, ‘kapatılan yayının yayımına devam etme’ de ayrıca yaptırıma bağlanmıştı.                
Ek 2.maddeye göre,

                   “Basın yoluyla işlenen ve Ek 1.maddede yazılı suçlardan mahkumiyet hallerinde,suç teşkil eden 
yazının yayımlandığı mevkutenin 1 günden 15 güne kadar kapatılmasına da mahkemece karar 
verilebilir.

   Kapatılan mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır. Bunlar sulh ceza 
hakiminin kararı ile toplatılır.



137

                        5187 Sayılı Basın Kanununda bu suç, yaptırımı ile beraber aynı madde 

içerisinde düzenlenmiştir. İlgili 16.maddeye göre,

“8.maddeye göre mahkeme kararıyla durdurulan yayına usulüne uygun beyanname 

vermeden veya değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi, sorumlu 

müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili 1 milyar liradan 15 milyar liraya kadar ağır 

para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda 5 milyar liradan yaygın 

süreli yayınlarda 15 milyar liradan az olamaz.”140

  Süreli yayınlarda ‘beyanname verme’ sistemini öngören 1982 Anayasasının 

“Süreli ve süresiz yayın hakkı” başlığını taşıyan  29. maddesine göre verilen 

belgedeki bilgiler kanuna aykırı ise yetkili merci yayımın durdurulması için 

mahkemeye başvurur. İşte anayasanın bu hükmü ele aldığımız bu suçun dayanağını 

oluşturmaktadır.

b. Korunan Hukuki Değer: Süreli yayın çıkarılması izne bağlı değildir.

Çünkü basın özgürlüğünün önkoşulu, basın faaliyetinin önceden ruhsat ve izin 

almadan yapılabilmesidir. Ancak bazı bilgilerin yer aldığı bir beyannamenin 

kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

verilmesi gerekmektedir. Bu bir çeşit bildirim niteliğindedir. Ancak zorunlu olması 

beyannamede bulunacak bilgilerin takibi açısından (sorumlu kişilere ulaşabilmek v.s 

için) gerekli olmasındandır. Bu sebeple bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekir.

Böylece bir yandan da basının sınırlı da olsa bir çeşit denetim altında tutulması 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Doktrinde, beyannamenin savcılara verilmesinin, ön 

sansür niteliğinde olduğu, suçla mücadeleyle yetkili makama bizzat eylemi yapanın 

teslim etmesi ve basın savcılarının iş yükünü arttırması yüzünden eleştirilmektedir.141

Ancak bu yükümlülük genel olarak ülkede yayımlanan süreli yayınların 

bilinebilmesi, idari düzenlemelerin uygulanabilmesi ve basın özgürlüğünün kötüye 
                                                                                                                                         
    Birinci fıkraya göre kapatılmasına karar verilen mevkutenin yayınına kapatılma süresinde devam 
edenler veya o mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan yeni mevkute çıkaranlar 1 aydan 3 aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.”
140Aynı şekilde bu suç 5680 Sayılı Basın Kanunu’nun 21.maddesinin son fıkrasında düzenlenmiştir. 
İlgili madde gereğince,
     “9.maddenin son fıkrasına göre yayımı durdurulan mevkutenin yayınına beyanname vermeden 
devam edenle, 20 milyar liradan 60 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.” Bu 
maddede de tıpkı yeni kanundaki gibi yayımın hangi hallerde durdurulacağına dair 9.maddeye atıf 
yapılmıştı.
141 İçel ve Ünver, a.g.e., s.161.
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kullanılmasının önüne geçilebilmesi açılarından önemlidir.142 Beyannamenin 

verilmesindeki genel hukuki yarar bu olmakla beraber, beyannamede yazılması 

gerekli olan her bir hususun özel hukuki yararı da bulunmaktadır. Örneğin, süreli 

yayının adı onu diğer dönemsel yayınlardan ayırmaya yarar.143

Beyannamedeki değişikliklerin bildirilmesi ise tıpkı beyannameyi ilk defa 

verirken güdülen amaç gibi, sorumlu kişilere ulaşabilmek v.s için gerekli olan 

bilgilerin takibi açısından önemlidir. Bu sebeple bilgilerin eksiksiz ve doğru olması 

gerekir. Böylece basının denetimi sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Bu doğrultuda eğer usulüne uygun beyanname vermeden ve beyannamedeki 

değişiklikleri bildirmeden yayıma devam edilirse tekrar yayımlama karışıklığa da 

neden olacaktır. Öyleyse bu suçun düzenlenmesiyle karışıklığın önlenerek gerçek

sorumluların saptanabilmesi sağlamaya çalışılmıştır. Ayrıca Asliye Ceza 

mahkemesinin ‘yayım durdurulması’ kararına rağmen yayıma devam edildiğinden 

                                                
142 Özek, Türk Basın Hukuku, s.743. 
143 Burada önemli olan, adın orijinal ve yeni olmasıdır. Süreli yayın türünün farklı olması bu konuda 
rol oynamamaktadır. Aynı veya benzer ad taşıyan süreli yayınlar değişik şehirlerde çıkarılıyorsa 
yayımın yapıldığı şehrin adının kullanılması yeterli olacaktır. Görüldüğü gibi süreli yayın adı ticaret 
unvanı olarak kabul edilerek ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bkz.: Erman ve Özek, a.g.e., ss.80-83.
Bir süreli yayınla başka bir süreli yayın adı arasında karıştırılma tehlikesi varsa haksız rekabete ilişkin 
hükümler uygulanacaktır. Eğer süreli yayının sahibi şirket ise adı, şirket unvanı olarak ticaret siciline 
kayıt ve ilan ettirilir.       
      5187 Sayılı Basın Kanununa göre beyannameye süreli yayının ‘içeriği’nin (5680 Sayılı Kanuna 
göre ‘konusunun’) yazılması gerekliliği, yine eski kanuna göre düzenlenmiş bir yükümlülük olan 
‘mevkute sahibinin defter tutma mecburiyeti’nin bulunup bulunmadığının saptanabilmesi için de 
önemli olmakla beraber daha önce de üzerinde durduğumuz üzere, 5187 Sayılı Yeni Basın 
Kanunu’nda eskisinden farklı olarak ‘defter tutma mecburiyeti’ düzenlenmemiştir. 
      Yönetim yerinden maksat, yayın merkezi, yani süreli yayının yönetim kadrosunun bulunduğu, 
faaliyet gösterdiği yerdir ve süreli yayının basılıp yayımlandığı yerden ayrı olabilir. Eğer aynı değilse 
beyannamede yayının yönetildiği yerin gösterilmesi gerekir. Bkz.:İçel, Kitle Haberleşme Hukuku,
s.146. Her iki kanunda da ortak olarak bulunan,süreli yayının ‘yönetim yeri’nin bilinmesi, cevap ve 
düzeltme kararlarına itiraz, suçun işlendiği yer, yayının yapıldığı yer gibi hususların saptanabilmesi 
açısından; ‘yayın döneminin’ yer alması ise cevap ve tekzibin yayınlanması, dava açma sürelerinin 
belirlenmesi ve idarece yayının izlenebilmesi açısından gereklidir. Bkz.:Özek, Türk Basın Hukuku,
s.749.
      Yine her iki kanuna göre yazılması zorunlu olan süreli ‘yayın sahibi’nin bilinmesi, yargı 
kararlarının uygulanabilmesi için önem taşımaktadır. 5680 Sayılı Kanuna göre getirilmiş olan ‘uyruk 
bildirme’ yükümlülüğü ise, dönemsel yayın sahibinin ve sorumlu müdürlerin Türk vatandaşı olmaları 
mecburiyetinin sonucu olarak getirilmişti. Çünkü eski kanuna göre yabancıların dönemsel yayın 
çıkartmaları ayrı koşullara tabi olduğundan bu bilgi idarece yapılacak işleme ışık tutacaktı. Bkz.:İçel, 
Kitle Haberleşme Hukuku, s.146.
      Adres ile kastedilen ise, yayın sahibinin ikametgah yani ev adresidir. Hatta doktrinde,
sorumluların arandıkları zaman bulunabilmeleri için süreli yayının sorumlu müdür ve sahiplerinin 
ikametgah adreslerinin süreli yayının her sayısında belirtilmesi yükümlülüğünün getirilmesi 
önerilmektedir. Bkz.:İçel ve Ünver, a.g.e., s.163.
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kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişi de korunmak istenmiştir. Öyleyse korunan 

hukuki değer, kamu otoritesi ve basın düzeninin sağlanmasıdır.

c. Fail-Mağdur: Bu suçu düzenleyen ilgili 16.maddede açıkça, 

sorumluların ‘yayın sahibi’, ‘sorumlu müdür’ ve ‘sorumlu müdürün bağlı olduğu 

yetkili’ olduğu hükme bağlanmıştır. 6.maddeye göre, ‘Gerçek ve tüzel kişiler ile 

kamu kurum ve kuruluşları’ süreli yayın sahibi olabilirler. Sorumlu müdür TBMM 

üyesi ise o zaman sorumlu müdür yardımcısı sorumlu olacak, sorumlu müdür 

görevden ayrıldığında ise  sorumluluk geçici olarak 8.maddenin 4.fıkrası gereğince 

tekrar yayın sahibi veya temsilcisinin olacaktır. 11.maddede belirtildiği üzere,

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ise, yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni,

editör ve basın danışmanı gibi adlar alan kişilerdir. Sorumlular teker teker belli 

olduğu için özgü suç sözkonusudur.

Bu suçun düzenlenmesiyle kamunun otoritesi ve basın düzeninin sağlanmaya 

çalışıldığından bu suçta mağdur bulunmayıp toplum suçtan zarar gören 

durumundadır. 

d. Maddi Unsur: Suçun konusunu yayımına devam edilen süreli yayın

oluşturmaktadır.

            İcrai hareketle işlenebilen ve hareketin icrası süreklilik arzettiğinden  

kesintisiz (mütemadi) suçtur. Çünkü yayının mahkeme kararıyla durdurulan 

yayımına usulüne uygun beyanname vermeden veya değişiklikleri bildirmeden 

devam edilmesi cezalandırılmaktadır.

                        5187 Sayılı Basın Kanununun 16.maddesinin atfıyla 8.maddede belirtilen 

hallerde öngörülmüş olan ‘yayım durdurma’, bu suç açısından bir ön koşul haline 

gelmektedir. 5187 Sayılı Basın Kanununun ilgili 8.maddesi gereğince ‘kanunda 

belirtilen şartları taşımayan kişinin sorumlu müdür olarak gösterilip çalıştırılması’144

ya da ‘kanunda belirtilen şartların taşınılmadığı halde sorumlu müdürlüğün

                                                
144 5680 Sayılı Basın Kanunu yürürlükteyken sorumlu müdür için ‘fiilen idare etme’ şartı 
bulunduğundan kendisi cezaevinde olduğu halde sahibi ve sorumlu müdürü olduğu derginin yayınını 
gazeteye yeni bir sorumlu müdür atamadan sürdüren sorumlu müdür bulunması halinde ilgili süreli 
yayın hakkında 9/4.maddeye dayanarak yayın durdurma kararı verileceği yönünde hüküm kurulmuştu. 
(Y.7.C.D.9.7.1997 5922-6379)
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üstlenilmesi’, ‘kanundaki şartların taşınılmadığı halde süreli yayın çıkartılması’,

‘gerekli ve/veya gerçek bilgileri içermeyen beyannamenin verilmesi’145 ve son olarak

‘verilmiş olan beyannamedeki değişiklikleri içeren yeni beyannamenin verilmemesi’ 

neticesinde uygulanacak olan yaptırım, ‘yayım durdurma’dır146 ve ‘mahkeme 

kararıyla durdurulan yayıma, usulüne uygun beyanname vermeden veya 

değişiklikleri bildirmeden devam etme’ suçunun önkoşulunu oluşturmaktadır.     

5187 Sayılı Basın Kanununun ‘Beyannamenin incelenmesi’ başlığını taşıyan 

8.maddede147 belirtildiği üzere, 5.ve 6.maddede sayılan şartları taşımayan kişinin 

                                                
145 Yönetim yerinin doğru ve eksiksiz olarak gösterilmesi son derece önemlidir. Yargıtay 7.Ceza 
Dairesinin  2000 yılında vermiş olduğu bir karar gereğince,beyannamede süreli yayının idare yeri 
olarak gösterdiği adres boşsa ve kullanılmadığı tutanakta tespit edilmişse eylemi yayının 
durdurulmasını gerektirir. (Y.7.C.D.2000/4588 E.,2000/6547 K.,3.5.2000 T.)
146 Oysa ki 5680 Sayılı Basın Kanununda ‘beyannamenin verilmemiş sayılacağı’ haller 
düzenlenmekteydi. ‘Beyannamenin verilmemiş sayılacağı haller’ ile ‘beyanname verilmeden yayıma 
başlanması’ ve ‘beyannamedeki bilgilerin gerçeğe aykırı olması’ (hakikate aykırı beyanname) 
durumunda yayım durdurma yaptırımına başvurulacaktı. Bu da yine eski kanun gereğince 
düzenlenmiş olan ‘durdurulan yayının yayımına devam etme’ suçunun önkoşulunu oluşturmaktaydı.

                 5680 Sayılı Basın Kanununun 9.maddesinin 3.fıkrasında beyannamenin verilmemiş sayılacağı 
haller düzenlenmekteydi. Bunlar: 1- 8.maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen içermeyen, 2-
Kanuni nitelik ve şartları taşımayan kişileri sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren   beyannameler 
verilmemiş sayılacak,durum 5 gün içerisinde ilgilisine tebliğ edilecekti; 4. yani son fıkraya göre de, 
beyannamenin verilmemiş sayılacağı bu hallerle, beyannamenin hiç verilmediği durumda ve 
beyannamedeki bilgi ve belgelerin doğru ortaya çıkması halinde mülki amirlikçe Cumhuriyet savcılığı 
aracılığıyla yayının durdurulması için asliye ceza mahkemesine başvurulacak, asliye ceza mahkemesi 
en geç 48 saat içinde ‘yayımın durdurulup durdurulmayacağı’ konusunda kararını verecekti.
      ‘Beyannamenin verilmemesi’ (21/1.madde ile 10 milyar liradan 30 milyar liraya kadar ağır para 
cezası öngörülmüştü. Beyanname vermeme, hataen eksik veya yanlış verilmiş bir beyannamenin iade 
edilmesine rağmen kasten yeni beyanname verilmemesi durumunu cezalandırdığı için ihmali nitelikte 
iken 22.madde daha başlangıçtan itibaren bilerek ve isteyerek gerçeğe aykırı beyanname verilmesini 
suç saydığından icrai nitelikte idi.) ve ‘beyannamedeki bilgilerin ve belgelerin doğru olmaması’ 
(22.madde ile kişinin fiili başka bir suç oluştursa bile 20 milyar liradan 100 milyar liraya kadar ağır 
para cezası öngörülmüştü.)  ayrıca cezai yaptırıma bağlanmıştı. Şunu da belirtmek gerekir ki, 
‘beyannamenin verilmemiş sayılacağı haller’de yani beyannamelerin kanuni nitelik ve şartları 
taşımayan kişileri sahip veya sorumlu müdür olarak göstermesi ya da gerekli bilgileri ya hiç 
taşımaması ya da eksik taşıması halinde eğer bu yanlışlık bilerek isteyerek yapılmışsa fail, 
22.maddeye göre de ceza alabilecekti. 
     Sonuç itibariyle, 5680 Sayılı Basın Kanununda hem ‘süreli yayın faaliyetine girişen kişilerin 
kanunda belirtilen şartları taşımaması’ hem de ‘beyanname verme yükümlülüğü’ ile ilgili durumlar, 
cezai yaptırıma bağlandığından her biri ayrı birer suç olarak düzenlenerek “Yayım Öncesi Basın 
Düzenine Yönelik Suçlar’ı oluşturmaktaydılar. 
147 “Beyannamenin ve eklerinin gerekli veya gerçek bilgileri içermemesi veya yayın sahibinin veya 
temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5.ve 6.maddelerde yazılı şartlara sahip olmaması halinde, 
Cumhuriyet Başsavcılığı beyannamenin verilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde eksikliğin 
giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini yayın sahibinden ister. Bu istemin tebliği 
tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde yerine getirilmemesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı yayımın 
durdurulmasını asliye ceza mahkemesinden talep eder. Mahkeme en geç 2 hafta içinde karar verir. Bu 
karara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir.” 2.fıkra göre de, 
      “Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik 2 hafta içinde gerekli belgelerle birlikte yeni 
bir beyanname ile aynı makama bildirilir.” ve 3.fıkra gereğince, 
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süreli yayın sahibi ya da temsilcisi olması, yine bu maddede sayılmış olan şartları 

taşımayan sorumlu müdür ya da sorumlu müdür yardımcısı çalıştırılması ya da süreli 

yayın sahibinin bu şartları taşımadığı halde sorumlu müdürlüğü üstlenmesi ve 

nihayet 7.maddede belirtilmiş olan gerekli ve/veya gerçek bilgileri içermeyen 

beyanname verilmesi148 ile verilmiş olan beyannamedeki değişiklikleri içeren yeni 

                                                                                                                                         
      “Birinci fıkra hükmü, değişikliğe ilişkin beyannameler hakkında da uygulanır.”  
148 Bir süreli yayının kuruluşunda verilmesi şart olan ‘beyanname’ ile ilgili olarak 5187 Sayılı Yeni 
Basın Kanunu’nda “Beyanname Verilmesi” başlığını taşıyan 7.maddeye göre,
     “Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet 
Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 
kayıtlar alenidir.
     Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile 
sorumlu müdür tarafından imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla 
yayımlanacağı, yönetim yeri,sahibinin varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile 
yayının türü gösterilir.
     Beyannameye 5. ve 6.maddelerde yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile yayın sahibi tüzel 
kişi ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir. 
     Cumhuriyet başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı 
belgesi verilir.”
       5680 Sayılı Basın Kanunu’nun 8.ve 9.maddelerinin 1.ve 2.fıkraları da beyannamenin verilmesiyle 
ilgili düzenlemeleri içermekteydi: 8.madde, süreli yayınlarda bir beyanname verilmesi gerektiği ve bu 
beyannamede bulunması gerekli bilgilerle beyannameye eklenecek belgelerin neler olduğunu; 
9.maddenin ilgili fıkraları ise beyannamenin nereye ve nasıl verilmesi gerektiğini içermekteydi. 5187 
Sayılı Basın Kanunu’nun 7.maddesinin 2.fıkrasında, 5680 Sayılı Kanunun 8.maddesinde yazılı olan 
unsurlar tekrarlanarak verilen beyannamede; süreli yayının adı, yayının içeriği-bu eski kanunda yayın 
konusu olarak adlandırılmaktadır-hangi aralıklarla yayımlanacağı ve yönetim yeri (Bunlar 1.Grup 
bilgi olarak adlandırılmaktadır ve yayınla ilgilidirler), süreli yayın sahibinin  varsa temsilcisinin,
sorumlu müdürün adları-5680 Sayılı Basın Kanununda ilave olarak soyadları ve uyrukları da 
yazılmalıydı- ve adresleri (eski kanuna göre ikametgahları) ( Bunlar ise 2.Grup bilgiler olarak 
adlandırılmakta ve dönemsel yayının yönetimi ile ilgili kişilere ait bilgilerdir) bulunması 
mecburiyetinin yanı sıra 5680 Sayılı Basın Kanunu’ndakinden farklı olarak ‘yayın türü’nün de 
yazılması gerekliliği belirtilmektedir. Süreli yayınlar; yaygın, bölgesel ve yerel süreli yayın olmak 
üzere 3’e ayrılmaktadır.
       5187 Sayılı Basın Kanununun 7.maddesinin 1.fıkrasına göre, süreli yayınların çıkarılması için, 
kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir beyanname 
verilmesi yeterlidir. Bu beyanname Cumhuriyet başsavcılığına (Basın Savcılığı) doğrudan 
verilecektir. Beyannameye eklenen belgeler arasında ise “1 adet Valilik Makamına dilekçe (5187 
Sayılı Kanununa göre bu dilekçe artık Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik olarak yazılacaktır), 3 adet 
beyanname (daktilo yazısı ile doldurulmuş asıl ve ahları imzalı), 1 adet matbaa ile yapılan anlaşma 
örneği, 1 adet kira kontratı ve tapu örneği, 1 adet sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü arasındaki 
sözleşme, 3 adet 50.000 TL.’lik damga pulu (Damga pulu artık kalkmış olduğundan şu an için bu şart 
aranmayacaktır), 1 adet mavi kalın klasör ve 1 adet yarım kapak dosya.” bulunmaktadır. Bu belgeler 
için bkz.: Basın Faaliyetleri Mevkute Kuruluşunda İstenilen Belgeler, (Çevrimiçi) 
http://www.halkapinar.gov.tr/halk_kilavuzu/basin.html.,02.02.2005. Beyannamenin verilmesi çok 
önemli olduğu için beyannamenin verilip verilmediği konusunda ortaya çıkabilecek sorunları önlemek 
amacıyla Cumhuriyet başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren alındı 
belgesi verilecektir.
Bkz.: Remzi Balkanlı, Mukayeseli BASIN ve PROPAGANDA, Ankara, Resimli Posta Matbaası 
Limited Şirketi, 1961, s.134; Erman ve Özek, a.g.e., s.75.
     5187 Sayılı Basın Kanununa göre beyanname yayın sahibi, sahip küçük ise kanuni temsilcisi, tüzel 
kişi ise tüzel kişi temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Oysa ki 5680 Sayılı Basın Kanununun 
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beyannamenin verilmemesi neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı beyannamenin 

verilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı 

bilgilerin düzeltilmesini yayın sahibinden isteyecektir. Bu istemin tebliği tarihinden 

itibaren 2 hafta içerisinde yerine getirilmemesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı 

yayımın durdurulmasını Asliye Ceza Mahkemesinden talep eder, mahkeme en geç 2 

hafta içinde karar verir. Ancak bu sürenin de tıpkı sulh ceza hakiminin cevap ve 

düzeltmede uyacağı 3 günlük sürede olduğu gibi düzenleyici süre olarak kabul 

edilmesi gerekmektedir. Bu karara karşı ‘acele itiraz’ CMK gereğince ‘itiraz’ kanun 

yoluna başvurulabilir. Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik de 2 hafta 

içinde, gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile aynı makama bildirilecek, 

bu bildirim yükümlülüğü için de birinci fıkra hükmündeki esaslar geçerli olacaktır.149

                                                                                                                                         
7.maddesinin 4.bendine göre, süreli yayını yayımlayan yani sahip,cemiyet ise reisi, şirketler veya 
teşebbüslerde en fazla paya sahip olan ortağı, tereddüt halinde birisi, sermayenin tamamı bir şahsa ait 
ise bu kimse, sahip küçük ise kanuni mümessili sahip olarak gösterilecek oldukları için bu kişilerin de 
imzası gerekecekti. Bunun yerine tüzel kişilerde ‘tüzel kişi temsilcisi’ kavramı getirilerek ayrıntılı 
düzenlemeden kaçınılmıştır.
     5187 Sayılı Basın Kanununda beyannameye 5.ve 6.maddede yazılı şartların varlığını gösteren 
belgelerle yayın sahibi tüzel kişi ise tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir 
suretinin ekleneceği belirtilmiştir. Oysa ki 5680 Sayılı Kanuna göre ise beyannameye yalnızca sahip, 
tüzel kişi ise ortaklık sözleşmesinin ya da tesis senedinin veya dernek tüzüğünün onaylı bir örneğinin
de ekleneceği yer almaktaydı. Görüldüğü gibi yeni kanun ile belgeler arasına sorumlu müdürde ve 
süreli yayın sahibinde bulunması gerekli şartları gösteren belgeler de eklenmiştir. 
149 5680 Sayılı Basın Kanunu’nda değişikliklerin bildirimi ile ilgili olarak başlı başına 10.madde ve 
süreli yayındaki hak devri ve ölüm olayı nedeniyle meydana gelen değişikliklerde değişikliği içeren 
beyannamenin verilmesiyle ilgili 11.madde düzenlemeleri bulunmaktaydı.
      Beyannamedeki değişikliklerin bildirilmesi gerekliliği ilgili olarak 5680 Sayılı Basın Kanunu’nun
10.maddesindeki düzenlemeye göre,
     “Beyanname muhteviyatında vukua gelecek değişiklikler 5 gün içinde 9.maddede yazılı mercie 
aynı usulle bildirilir. Mes’ul müdür değiştiği taktirde yeni mes’ul müdürün imzasını taşıyan bir 
vesikanın 5 gün içinde aynı mercie verilmesi lazımdır.
     Bu müddet zarfında bu kanuna göre mes’ul müdürlere terettüp eden mes’uliyet yazı işlerini fiilen 
idare edene aittir”
     Süreli yayın üzerindeki hakların devri ve beyanname içeriğinde ölüm suretiyle meydana gelen 
değişiklikler esaslı olduğu için ayrıca 11.madde ile düzenlenmişti. Bu maddeye göre,
     “Mevkute sahibinin hakkını başkasına devri yahut ölümü halinde yeni sahip bir ay içinde yeniden 
beyanname vermeye mecburdur.”   
       21.maddenin 1.fıkrasına göre, “……11.madde hükümlerine aykırı hareket edenler 10 milyar 
liradan 30 milyar liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilirler.” 23.maddeye göre ise,
“10.maddede yazılı değişiklikleri zamanında bildirmeyenler hakkında 10 milyar liradan 50 milyar 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.”du.
      Yargıtay 7.Ceza Dairesinin değişikliklerin bildirilmesi zorunluluğu ile bir kararına göre de, 
derginin sorumlu müdürü olan sanığın, derginin idarehane adresindeki değişikliği 5680 Sayılı 
Kanunun 10. maddesinde öngörülen süre içerisinde, aynı Yasanın 9. maddesi gereğince mülki 
amirliğe bildirimde bulunmamaktan ibaret eyleminin aynı Yasanın 23. maddesindeki suçu 
oluşturacağı kabul edilmiştir.(Y.7.C.D.2001/4692 E.,2001/9174 K. ve 18.5.2001 T.)
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Bir zarar neticesinin doğması bu suç açısından da gerekli olmadığından soyut 

tehlike suçudur.

e.Hukuka Aykırılık Unsuru: Bu suç açısından da özel bir durum 

öngörülmemekle birlikte eğer koşulları varsa genel hukuka uygunluk sebepleri 

geçerli olabilecektir.150

f. Manevi Unsur: Kanun koyucu tüm “basın düzenine karşı işlenilen 

suçlar”da manevi unsurun şeklini göstermemiştir. Ancak taksirli davranışlar bu 

suçların oluşması için yeterli olmayıp sorumlu tutulacak kişilerde kastın bulunması 

gerekeceğinden bu suç da ancak doğrudan ya da olası kastla işlenebilecektir.

g. Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Mahkeme kararıyla durdurulan 

yayıma devam edilmesi neticesinde oluşan suç, icrai hareketli ve mütemadi bir 

suçtur. Suçun tamamlanması yayının kısa veya uzun belli bir süre devam etmiş 

olmasına bağlıdır. Bu sebeple bu suça teşebbüs olmaz.

5187 Sayılı Kanunun 16.maddesi gereğince mahkeme kararıyla durdurulan 

yayıma usulüne uygun beyanname vermeden devam etmekten dolayı yükümlü 

olanlar; yayın sahibi-varsa temsilcisi- sorumlu müdür ve sorumlu müdürü bağlı 

olduğu yetkilidir. Bu kişiler suçu birlikte işlerlerse müşterek fail olarak sorumlu 

tutulacaklardır. Bağlılık kuralı gereği, özel yükümlülük altında bulunmayan herhangi 

bir kişi, özel yükümlülük altında bulunan bu kişilerden birinin işlediği özgü suça 

iştirak etmişse bu suçtan ancak şerik sıfatıyla sorumlu tutulacaktır. Temadi devam 

ettiği sürece azmettirme dışında iştirakin bütün şekilleri mümkündür .

5680 Sayılı Basın Kanununda 9.maddenin 3.fıkrasına göre ‘kanuni nitelik ve 

şartları haiz olmayan kimseleri sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren’ 

beyannameler verilmemiş sayılmaktaydı. Bu durumda 21/1.madde gereğince, faile 

‘beyanname vermeme’den dolayı da ceza verilebilecekti. ‘Beyannamedeki bilgi ve 

belgelerin doğru olmadığının -maddenin lafzi yorumu itibariyle herhangi bir 

                                                
150 Hukuka aykırılık hallerinin nelerden ibaret olduğu konusunda yukarıdaki ‘Basın yayın organının 
yayınının engellenmesi’ suçundaki açıklamalara bakınız. 
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dönemde-ortaya çıkması’ halinde asliye ceza mahkemesinin ‘yayım durdurma’ kararı 

verebilmesinin yanı sıra ‘kanuni nitelik ve şartları taşımayan kişilerin sahip veya 

sorumlu müdür olarak gösterilmesi’ sözkonusu olduğundan eğer bu yanlışlık bilerek,

isteyerek yani kasten yapılmışsa fail, 22.maddeye göre de ceza alabileceğinden 

içtima hükümleri uygulanabilecekti. Oysa ki 5187 Sayılı Basın Kanununda ‘gerçeğe 

aykırı beyanname verme’ cezai yaptırıma bağlanmadığı gibi ‘beyanname vermeme’ 

de ayrıca bir yaptırıma bağlanmamıştır. Beyannamedeki bilgilerin eksik olması 

durumunda eski kanunda bir cezaya bağlanmayıp beyannamenin verilmemiş 

sayılmasına karşın yeni kanunda cezai yaptırıma bağlanmamıştır. Ayrıca 

‘beyannamede değişiklikler oluştuğunda bu değişiklikleri içeren yeni beyannamenin 

verilmemesi’ ve süreli yayın sahibi değişikliği halinde bunu gösteren yeni 

beyannamenin süresi içinde verilmemesi halinde para cezası verileceğinin 

öngörülmesine karşı yeni kanunda yine bir cezai yaptırım sözkonusu değildir.

Dolayısıyla bu eylemler açısından da aralarında farklı neviden fikri içtima 

ettirilebilecek suçlar bulunmamaktadır. Ancak süreli yayın sahibinin kuruluşta 

(beyanname verdiği sırada) bu şartları taşımadığı için doğru olmayan beyanı 

sözkonusu olduğundan 5237 Sayılı TCK’nun resmi belgenin düzenlenmesinde yalan 

beyan suçunu düzenleyen 206.maddesinde düzenlenen ‘kamu görevlisine evrak 

tanzimi sırasında gerçeğe aykırı beyan suçu’ ile bu suç arasında gerçek içtima 

hükümlerinin uygulanması mümkündür.151

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı suç 

birden fazla işlenirse zincirleme suç hükmü uygulanablecektir.

h. Kusurluluğu Etkileyen veya Kaldıran Haller: Kusurluluğu 

etkileyen veya kaldıran haller bu suç açısından da geçerli olup152 bu suça özgü bir hal 

bulunmamakla birlikte genel hükümler uygulanabilecektir.

ı.Yaptırım: 5187 Sayılı Kanunun 16.maddesinde daha önce de 

söylediğimiz gibi suçun yaptırımı da yer almaktadır. İlgili 16.maddeye göre,

                                                
151 İçel ve Ünver, a.g.e., s.165.
152 Yukarıda anlatılmış olan ‘Basın yayın organının yayınının engellenmesi’ suçunun aynı unsurunun 
açıklamalarına bakınız.



145

mahkeme kararıyla durdurulan yayıma usulüne uygun beyanname vermeden veya 

değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi, sorumlu müdür ve 

sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili153 1 milyar liradan 15 milyar liraya kadar ağır 

para cezasıyla cezalandırılacaktır.154            

5187 Sayılı Basın Kanunu 8.madde gereğince beyanname ve ekleri gerekli 

veya gerçek bilgileri içermezse yayın sahibinin veya sorumlu müdürün gerekli 

şartları taşımazsa ya da beyanname içeriğinde meydana gelen değişiklikler 

bildirilmezse eksik ya da gerçeğe aykırı bilgiler 2 hafta içerisinde yerine getirilmezse 

Asliye Ceza hakimi tarafından yayım durdurulacaktır. Ancak ‘yayım durdurma’ ceza 

hukuku anlamında bir yaptırım değildir. Ayrıca 5237 Sayılı TCK’nda düzenlenmiş

olan ‘güvenlik tedbirleri’ içerisinde de bulunmamaktadır. Bu olsa olsa bir çeşit 

koruma tedbiridir. 

Ceza önödemeye bağlı olmakla beraber, ‘ağır para cezası’ ifadesi, adli para 

cezası olarak anlaşılıp uygulanmalıdır.

5187 Sayılı Basın Kanununda bu cezanın, bölgesel süreli yayınlarda 5 milyar 

liradan, yaygın süreli yayınlarda 15 milyar liradan az olmaması cezayı ağırlaştıran 

nitelikli şekil olarak düzenlenmiştir.

                                                
153 Bu maddede de 02.04.2004 Tarihli ‘Basın Kanunu Tasarısı’nda ‘sorumlu müdürün bağlı olduğu 
yetkili’ yerine sorumlu müdür veya ‘yardımcısı’nın sorumlu olacağı belirtilmekteydi. 
154“8.maddeye göre mahkeme kararıyla durdurulan yayıma usulüne uygun beyanname vermeden veya 
değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün 
bağlı olduğu yetkili 1 milyar liradan 15 milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu 
ceza bölgesel süreli yayınlarda 5 milyar liradan yaygın süreli yayınlarda 15 milyar liradan az 
olamaz.
     5680 Sayılı Basın Kanununun 21.maddesinin 2.fıkrasında bu suçun yaptırımı düzenlenmişti. İlgili 
maddeye göre, “9.maddenin son fıkrasına göre yayımı durdurulan mevkutenin yayınına beyanname 
vermeden devam edenler devam edenler 20 milyar liradan 60 milyar liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.” 
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SONUÇ

Toplumun bilgilendirilmesinde ve yönlendirilmesinde en etkili araç olan 

‘basın’,  bu özelliği sayesinde yasama, yürütme ve yargının dışında 4. bir kuvvet 

olarak kabul edilmektedir. Basın, sahip olduğu görsel ve işitsel araçlar yani kitle 

haberleşme araçları sayesinde bahsettiğimiz etkisini yaratmaktadır. Bu araçlar da 

günümüzde o kadar çok gelişme kaydetmiştir ki, olumlu gücün olumsuz bir yöne 

çekilebilmesi ihtimali de gündeme gelmiştir. Ancak basın yine de bu gücünü 

kazanıncaya kadar her dönemde, çıkarılan kanunlar ve anayasalarla dönemin 

iktidarlarınca sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Hatta basın özgürlüğünün temelini 

oluşturan düşünce ve ifade özgürlüklerinin sınırları da ulusalüstü belgelere rağmen 

mevzuatımızda dönemin siyasal tavrına göre çizilmiştir. Bu durum da basın 

özgürlüğünün zedelenmesine yol açmıştır. Ancak zaman içerisinde basın, 

teknolojinin ve mali gücün verdiği destekle gelişmiş ve bugünkü durumuna 

kavuşmuştur.

Basının toplumun bilgilendirilmesi açısından ‘özgür’ olması gerektiğinden 

bunun sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelere önem verilmesi gereklidir. Ancak 

duruma bireysel açıdan baktığımızda bazı sorumsuz yayınların ne yazık ki özellikle 

çocuklar ve aileler üzerinde psikolojik ve sosyolojik açıdan olumsuz etkiler 

bıraktığını görmekteyiz. Bu sebeple basına kanuni sınırlar çerçevesinde belirli bir 

müdahalenin olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun yanı sıra kişilerin sahip 

oldukları ‘kişilik hakları’ da en az basının ‘haber verme hakkı’ kadar önemlidir. Bu 

nedenle ‘basın özgürlüğü’ en çok ‘kişilik hakları’ ile çatışma yaşamaktadır. 

Sözkonusu bu çatışmanın giderilebilmesi ve kişileri basın yoluyla şeref ve 

haysiyetlerine yapılan saldırılar karşısında koruyabilmek için Yargıtay, vermiş 

olduğu kararlarında birtakım kıstasları belirtmektedir. Bunlar –hepsi beraber 

bulunmak koşuluyla- ‘konu ile ifade arasındaki fikri bağlılık’ (özle biçim arasındaki 

denge), ‘ölçülülük’, ‘gerçeğe uygunluk’ (doğruluk), ‘kamu yararı’ ve ‘güncellik’ dir.

Bir haberin ‘haber verme’ sınırları içerisinde kalıp kalmadığı işte bu kıstaslara göre 

değerlendirilmekte; ancak gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma 

aşamasında yapılan başvurular değerlendirilirken ‘basın özgürlüğü’ ön plana 
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alınmaktadır. İşte basının ısrarla üzerinde durduğumuz önemine binaen basın ve 

işleyişi ile ilgili ‘nizamname’, ‘tüzük’ ve ‘kararname’ adı altında düzenlemeler 

yapılmış daha sonra da 1909 yılında 1881 Sayılı, 1950 yılında 5680 Sayılı ve nihayet 

son olarak 2004 yılında 5187 Sayılı Basın Kanunları çıkartılmıştır. Şunu özellikle 

belirtmek gerekir ki, Basın Yasası gazete dergi gibi yazılı basınla ilgili olduğundan 

sadece yazılı basını ilgilendiren bir yasadır. Hiçbir şekilde görsel ve işitsel medyayı 

(radyo ve televizyonları) ilgilendiren bir kanun değildir.

5187 Sayılı Basın Kanununda yer alan ve çoğunluğu tez konumuz olan “basın 

düzenine karşı işlenilen suçlar” kategorisine giren suçlar için ceza olarak para cezası 

öngörülmüş; para cezaları da günün koşullarına uyumlu hale getirilerek azaltılmıştır. 

Para cezaları önödemeye bağlıdır. Ancak ‘kesinleşmiş hakim kararına rağmen cevap 

ve düzeltme yazısını yayımlamamak ya da şekil ve/ya şartlarına aykırı olarak 

yayımlamak’ suçu ile ‘basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma’ suçu haricinde 

verilen para cezaları hapis cezasına çevrilemeyecektir. Bazı suçlarda belirlenmiş olan 

para cezaları ise, yayın türlerine göre ayrılmış, bölgesel ve yaygın süreli yayınlarla 

ilgili alt sınırlar konulmuştur. Ancak, bu yayınlara konulan alt sınır ile yerel süreli 

yayınlara konulan alt sınır arasındaki oran, ülkemizdeki gazetelerin gücü, mali

olanakları, trajları dikkate alındığında, adaletli değildir. Zira öngörülen para cezaları 

düşük bütçeli yerel yayınlar için hak ve nesafet ölçülerine uymamaktadır. Yeni 

kanunla ayrıca dağıtımın engellenmesi, toplatma, basın makinelerinin müsaderesi, 

süreli yayınların kapatılması, hüküm yayımlatma yaptırımları kaldırılmış, internete 

ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

5187 Sayılı Basın Kanunu taslak halindeyken kanuna getirilen en önemli 

eleştiri basın çalışanlarının haklarını koruyan ve medyada tekelleşmeyi  önleyici

düzenlemelerin yer almayışıydı. Bu temel eleştiriye rağmen taslak, bu haliyle tasarı 

haline getirilerek kanunlaşmıştır. Ancak basın alanında çalışanların haklarının ayrı 

bir kanunda  düzenlenmesi nedeniyle basın kanunu kapsamında çalışanlarla ilgili bir 

hükme yer verilmemiş olması eksiklik oluşturmaktadır. Dolayısıyla kanunda bu 

yönde değişiklikler yapılmalıdır.

Yeni kanunda eskisinden farklı olarak süreli yayın sahibine yüklenen ‘defter 

tutma yükümlülüğü’ ile sorumlu müdüre yüklenen ‘basın suçlarından mahkumiyet 

halinde kesin hükmün yayımlanması yükümlülüğü’ne yer verilmemiştir. Bu da  
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siyasal iktidarlarca her zaman kötüye kullanılan güdümlü bir basının ortaya 

çıkmasına neden olabilen eski düzenlemeye nazaran basın özgürlüğüne ve 

demokratik hukuk devletine yaraşır bir durum olmuştur. 

İnceleme konumuzu oluşturan “basın düzenine karşı işlenilen suçlar”dan

birisi olan ‘basılmış eseri teslim etmeme’ suçunda basılmış eserin eski düzenlemeden 

farklı olarak sadece mahallin Cumhuriyet başsavcılığına tesliminin öngörülmüş 

olması üzerinde durulması gereken bir düzenleme olmuştur. Bu düzenleme hem ön 

sansür görünümündedir hem de suçla mücadeleyle yetkili makama bizzat eylemi 

yapanın eseri teslimi ve savcıların iş yükünü arttırması sakıncalarını doğurmaktadır. 

Bu sebeple basın kanununun özgürlükçü yapısına uymadığından basın kanununda 

yapılacak bir değişiklikle tekrar beyannamenin ilgili yerin en büyük mülki amirine 

verilmesi yükümlülüğü sistemine dönülmesi gerekmektedir.

Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 2004 yılından sonra uygulamada “basın 

düzenine karşı işlenilen suç”lardan ‘mahkeme kararıyla durdurulan yayıma, usulüne 

uygun beyanname vermeden veya değişiklikleri bildirmeden devam etme’ suçunun 

örneğine çok az rastlandığı halde ‘kesinleşmiş hakim kararına rağmen düzeltme ve 

cevabın yayımlanmaması ya da süre ve/ya şekil şartlarına aykırı olarak 

yayımlanması’ suçu en sık rastlanılan suç olmuştur. Kişisel hakları ihlal edilenler 

cevap ve düzeltme hakkı yanında diğer hukuki ve cezai başvuru yollarını da 

kullanabileceklerdir. Çünkü yeni kanundaki düzenlemelerle cevap ve düzeltme hakkı 

daha işlevsel hale gelmiştir. Ancak yeni düzenlemede eskisinden farklı olarak cevap 

ve düzeltme hakkını kullanacak kişi konusunda açıklık bulunmamaktadır. Bu durum 

‘tüzel kişilerin’ de bu hakkı kullanıp kullanamayacakları konusunda çelişki 

yarattığından kanunda bu yönde de bir değişiklik yapılması yerinde  olacaktır.

Son olarak basın suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması ile ilgili olarak 

şunu da belirtmek gerekir ki, basın savcılarının her adliyede bulunması ve sadece 

basın suçlarına bakılan basın bürosunun oluşturulması zorunludur. Bu zorunluluk 

karşısında çoğu adliyede basın suçlarına bakmakla görevlendirilmiş olan ‘basın 

savcıları’nın bulunmasına rağmen hala bazı adliyelerde gerek iş yoğunluğu gerekse 

atamalardaki sıkıntılar yüzünden basın suçlarının soruşturmasını sadece bu suçlarla 

ilgilenen savcılar yapmamaktadır. Bu durum da etkili ve sağlıklı kararların 

verilememesine yol açmaktadır. Oysa ki bu suçların soruşturulmasında ihtisaslaşan 
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savcılar görev yapmalı, sadece bu suçlarla ilgilenmelidir. Yani ihtisaslaşma 

sağlanmalıdır. Eğer bu sağlanabilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını 

takip eden, basın suçları konusunda bilgi sahibi olan ve yine bu konuda verilmiş olan 

Yargıtay kararlarını uygulayabilen donanımlı savcı ve hakimler bulunacaktır ki bu 

kişiler tarafından yürütülen yargılama daha doğru sonuçlara ulaşarak adaletin tecelli 

etmesini sağlayacağından vatandaş için daha fazla güven verici ve tatmin edici 

olacaktır!
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