
— 237 — 

765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu, 1117 
Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 26.5.1988 Sayı : 19823) 
Kanun No. Kabul Tarihi 

3445 11 . 5 , 1988 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 192 nef maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 192. — Kendisine veya başkasına, para veya diğer bir yarar sağlamak mak
sadıyla bir gerçek veya tüzelkişiye zarar verebilecek bir hususu neşir yolu üe veya her 
ne suretle olursa olsun açıklama tehdidinde bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve ikismalyon liradan orcmlfyon liraya kadar ağır para cezası veıillir. 

Fail, arzu ettiği para veya diğer bir 'menfaati elde etmiş ise ceza üçte biri ora
nında artınhr. 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bü fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler 
vasıtasıyla işlenmesi halinde sahiplerine, «mevkute bir ayıdan az süreli ise bir önceki ay 
ortalama fiilî satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiilî satış 
miktarının toplam satış bedeli tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. 
Ancak bu ceza otuzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, 
sahiplerine verilecek cezanın yarısı uygulanır. 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 480 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 480. — Her kini, toplu veya dağınık ikiden ziyade kimse ile ühtilat ederek 
düğer bir şahıs hakkmda bir muaddel mahsusa tayin ve isnadı suretiyle halkın hakaret ve* 
husumetine maruz kılacak yahut namus ve haysiyetine dokunacak bir fiil isnat ederse, 
üç aydan üç seneye kadar hapis ve yüzbin liradan birmiîyon İraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm olur. 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurunda yahut kendisüne 
kitaben yazılıp gönderllmliş bir (mektup, telgraf, resim veya herhangi bir yazı veya te
lefonla işlenirse, failin göreceği ceza dört aydan üç seneye kadar hapis ve yüzelIMn 
Sıradan birmflyoıibeşyüzbin liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuruyla beraber alenen vâki olursa, cezai beş 
aydan üç seneye kadar hapis ve ifciyüzbin İradan ikimiilyon liraya kadar ağır para ce
zasıdır. 
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Bu cürüm, umuma neşir veya temhir olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vası
tası ile irtikap olunmuş ise, failin göreceği ceza altı aydan üç seneye kadar hapis ve üç-
m'ilyon liradan yfamibeşmilyon Kiraya kadar ağır para cezasıdır. 

MADDE 4. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 481 İnci (maddesinin yedinci Ve 
sekizinci fıkraları aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

İsnat, ispat olunmadığı takdirde faule 480 inci maddede yazdı para cezalariı on mis
li, şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar yarısı oranında artırılarak hükmofonur. 

Ayrıca «mevkute sahih] veya mevkute ollmadığı takdirde yayınlatan hakkında yijr-
nıiımılyon liradan yüzmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir, 

MADDE 5. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 482 nci maddesi aşağıdaki sekide 
değiştirilmiştir. 

Madde 482. — Her kim, toplu veya dağınık ikiden ziyade kimse ile ihtilat ederek 
her ne suretle olursa olsun bir kimsenin namus veya şöhret veya vakar ve haysiyetine 
taarruz eylerse üç aya kadar hapis ve ellibin liradan beşyüzbîn liraya kadar ağır para 
cezasüyîe (mahkûm olur. 

Bu fiil, kendisine tecavüz olunan kimse yalnız olsa bile huzurunda yahut kendisine 
hitap edilen veya hitap edildiği anlaşılan telgraf, telefon, mektup, resim veya herhangi 
bîr yazı vasıtasıyla işlenirse, failin göreceği ceza onbeş günden dört aya kadar hapis ve 
yüzbin liradan biratilyon liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Kendisine tecavüz olunan kimsenin huzuriyle beraber alenen vâki olursa ceza bir 
aydnn altı aya kadar hapis ve yüzeMibln liradan biirimlilyonbeşyüzbin liraya kadar ağır 
para cezasıdır. 

Fiil, 480 inci maddenin dördüncü fıkrasında beyan olunan vasıtalardan biriyle İş
lenirse failin göreceği ceza üç aydan bir seneye kadar hapis ve ikiimllyon liradan on-
beşaıi'İIyon liraya kadar ağır para cezasıdır. 

MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra ila
ve edilmiştir. 

Bu Kanun ile diğer kanunların hasılı eserin sahip veya yayınlatanını cezaî veya 
hukukî bakımdan sorumlu kıldığı halerde, sahip veya yayınlatan tüzelkişi ise, temsiîen 
bir gerçek kişi gösterilmiş olsa bile sorumluluk tüzelkişiye aittir^ 

MADDE 7. — 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 19. — I - Bir kişinin, haysiyet ve şerefine dokunan veya kendisi ite ilgili ger
çeğe aykırı hareketler, düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde 
bir mevkutede yapılan yayımdan dolayı ilgili veya yetkli temsilcisi yayının yapıldığı 
tarihten itibaren iki ay içinde imzasını taşıyan cevap veya düzeltme yazışım mevkute* 
nin sorumlu müdürüne verebilir veya gönderebilir. 

Sorumlu müdür, cevap veya düzeltmeyi, aldığı tarihten itibaren üç gün içinde in
celer ve yayınkmmasına karar verdiği takdirde inceleme süresinin bitiminden sonra çı
kacak ilk nüshada, metne hiçbir mülahaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya: dü-
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zeltme dolayısıyla herhangi bir mütalaa beyan etmeksizin aynen ve tamamen yayınla
maya mecburdur. 

II - Cevap veva düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap verenle ilgili ımliktarının iki 
katından uzun ofomıaz. Ancak, yiIrmU satırdan az olan yazıların cevabı otuz satır olabi
lir. Mevkutemin birden fazla yerde basılması halinde, cevap veya düzeltmeye sebep olan 
yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısının tüm nüshalarında cevap veya dü
zeltmeye yer verilir. 

III - Cevap veya düzeltmenin zamanında yayınlanmaması hallinde ilgili, yayınlan
ması gereken tarihten itibaren yirmi gün içinde evrakı ile bildikte! bulunduğu yer sulh ce
za hâkimine başvurur. 

Sulh ceza hâkimi iki gün İçinde, cevap veya düzeltmeyi; suç mahiyetinde olup ol
madığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, Kanunda yazılı şekil ve şartlan taşıyıp ta
şımadığı ve mevkuteye yapılan başvurunun yayından itibaren ikı3 ay içinde yapılıp yapıl
madığı cihetlerinden inceleyerek, cevap veya düzeltmenin yayınlanmamasına veya aynen 
ya da uygun göreceği değişiklikleri yaparak yayınlanmasına karar verir. Bu karar ilgili
lere tebliğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün üçünde asiliye ceza hâkimine evraklarını daı vermek 
suretiyle itiraz edebilirler. Asliye ceza hâkiminin (I) mamarah fıkradaki hususları daı 
dikkate almak suretiyle lüki gün içinde itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. 

IV - Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına kaırar verildiği takdirde, kesin nite
likteki hâkim kararının, günlük mevkutelerde alındığı tarihi izleyen üç gün içinde, diğer 
mevkutelerde bu süre gözetilmek suretiyle ilk çıkacak nüshada yayınlanması zorunlu
dur. 

V - Cevap veya düzeltmenim öncelikle, cevaba sebebiyet veren yazının yayınlanı-
dığı sayfa ve sütunda veya bunların eş değerinde, okumayı güçleştirmeyecek şekilde, 
imla kuralarına uygun olarak, eş büyüklükte ve eş karakterde harflerle, cevap veya 
düzeltmeyi gerektiren yazı için başlık yapılmış veya resimler konulmuş ise, cevap veya 
düzeltmede tespit edilecek başlık veya resmin de yayınlanması gerekir. 

VI - İlgilinin talebi veya hâkim karan üzerine yayınlanaıı cevap veya düzeltmede, 
bu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde ilgiSi, cevap veya düzeltmenin ya
yınlandığı tarihten itibaren yirmi gün içinde evrakı ile birlikte bulunduğu yer sulh ceza 
hâkimine başvurup cevap veya düzeltmenin bu maddedeki şekil ve şartlara uygun ola
rak yenliden yayınlanmasına karar verifaesini talep edebilir. 

Sulh ceza hâk'mi İki gün İçinde, durumu inceler ve cevap veya düzeltmenin yeniden 
yayınlanmasına gerek olmadığına veya bu (maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak 
yeniden yayınlanmasına karar verir. Bu karar ilgililere teMiğ olunur. 

Bu karara karşı ilgililer dört gün içinde asliye ceza hâkimine itiraz edebilirler. As
liye ceza hâkiminin iki gün içinde itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. 

Cevap veya düzeltmenin şekil ve şartlara uygun olarak yeniden yayınlanmasına ka
rar verildiği takdirde, sorumlu müdürün (IV) numaralı fıkra hükmüne göre hareket et
mesi mecburidir. 
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Yeniden yayınlama kararı üzerine yapılacak yayınlarda da bu maddedeki şekil ye 
şartlara uyulmadığı takdıîrde, her defasında bu fıkra hükümleri ayrı ayrı tatbik olunur 
ve her aykırı davranış 29 uncu maddeye göre ayrı ayrı cezalandırılır. 

VII - Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından gönderilecek 
cevap veya düzeltmeler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

VIII - Cevap veya düzeltme hakkım kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkını 
varislerinden yalnız biri kullanabilir. 

IX - Bu maddedeki tebliğler, ilgili talep ettiği takdirde memur vasıtası üe yapıhr. 

MADDE 8. — 5680 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 29. — İlgilinin veya yetkili temsilcisinin talebi üzerine yayınlanan cevap 
veya düzeltmede, 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde fail hakkında 
ücmilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına dair 19 uncu maddenin (01) numaralı 
fıkrasına göre verilen hâkim kararına rağmen, neşirden İmtina olunması halinde faule 
onmüyon liradan yirmiınilyon liraya kadar ağır para cezası; yayınlanan cevap veya 
düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun olmaması halinde ise faile beş
milyon liradan onmüyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Cevap veya düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak yeniden 
yayınlanmasına dair sözü edilen maddenin (VI) numaralı fıkrasına göre verilmiş hâ
kim kararma rağmen, neşirden ümıtina olunması veya tekrar yayınlanan cevap veya dü-
zeütaede yeniden 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaımıası halinde, faü hakkın
da onmüyon liradan yirmimlilyon İraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

19 uncu maddenin (IV) numaran fıkrasına ve (VI) numıarah fıkrasının dördüncü 
paragrafına göre cevap veya düzeltmeyi yayınlama mecburiyetinin doğduğu tarihten 
itibaren yayının geciktiğ! her sayı içlin faflte ayrıca; günlük mevkutelerde Ikiyüzellibin 
lira, diğer mevkutelerde ikimilyonbeşyüzbin lira ağır para cezası da verilir. 

MADDE 9. — 5680 sayılı Basın Kanununun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 33, — 1. Kanunen evlenmeleri men edilmiş kimseler arasındaki cinsi mü
nasebetlere dair haber veya yazıların, 

2. Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435, 436, 440,441 ve 
442 nci maddelerinde yazılı cürümlere müteallik haber veya yazıların yayınlanması ha
linde nıağdurîann hüviyetlerini açıklayan malûmat veyaı resimlerin, 

3. 18 yaşını doldurmamış olan suç fail ve mağdurlarının hüviyetlerini açıklayan 
malûmat veya resimlerin, 

Neşri yasaktır. 
Bu yasağa aykırı hareket edenler üç aya kadar hapis ve onmüyon liradan otuz-

milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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MADDE 10. — 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanonla değişik 4 üncü maddesi
nin birinci ve beşinci fıkraüan aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

Bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü film afişleri, ilamlar, fotoğ
raflar, kabartıma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç olmak üzere ku
rulca tetkik edilerek küçükler içf'n muzır olduğuna karar verilmiş hasu'nuş eserierin 
sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserlerin küçükle
rin maneviyatına muzır olduğu kurulca teMlğ ediffir. Tebligat, Tebligat Kanunu hüküm
lerine göre yapılır. Kurul bu kararı ilgililere derhal duyurmak için gerekli tedbirleri 
alır. 

Bu tür eserler, ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet 
içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin isini iîe «Küçüklere zararlıdır» 
ibaresinden başka hiç bir yazı ve resim bulunamaz. 

MADDE 11. — 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 7 nei maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Beşinci ve sekizinci fıkralarına aykırı şekilde, zarf veya poşete koymadan \cy& 
beşinci fıkrada zikredilen evsafa aykırı zarf veya poşet içinde satanlar. 

MADDE 12. — 1117 sayılı Kanuna 3266 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci mad
decinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilımiştir. 

B'r aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar, fotoğ
raflar, kabartıma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç, 4 üncü maddede 
belirtilen şekilde sınırlamaya tabi tutulacak basılmış eserlerin sahiplerinden, 

MADDE 13. — 1117 sayılı Kanuna 3266 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci madde 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 2. — Bir aydan az süreli mevkuteler ile eklerinde, sinema ve her türlü 
filim afişlerinde, ilanlarda, fotoğraflarda, kabartma ve her türlü posterlerde, kartpostal
larda ve takvimlerde 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak 
nitelikte yayın yapılamaz. Akstine davranan mevkute sahipleri ve bunların sorumlu mü
dürleri hakkında Türk Ceza Kanununun 426 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki; sinema 
ve her türlü film afişlerini, ilanları, fotoğrafları, kabartma ve her türlü posterleri, kart
postalları, takvimleri basan, çoğaltan, satan ve alenen kullananlar hakkında Türk Ceza 
Kanununun 426 ncı maddesinin birici fıkrasındaki ceza hükümleri uygulanır. 

MADDE 14. — 1117 sayılı Küçükleri Muzu* Neşriyattan Korama Kanununun 9 
uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 15. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usuföi Kanununun 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ilave olunmuştur. 

Ancak, aynı mevkutenin birden çok yerde basılması halinde, suç, mevkutenin neşir 
merkezi dışındaki baskısında meydana getolşse, bu suç için mevkutenin basıldığı yer 
mahkemesi de yetkilidir. 

MADDE 16. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü mad
desinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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5. Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddelerinde yazılı hakaret ve sövme, 
(Şu kadar ki, bu suçlar, Ceza Kanununun 164 ve 166 no maddelerinde yazılı ma

hiyette olursa veya neşir yoluyla veya radyo ve televizyon veya benzeri kitle haberleşmişe 
araçlarıyla işlenmişse usulüne göre Cumhuriyet savcıları tarafından takip olunur.) 

GEÇfCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türk Ceza 
Kanununun 480 ve 482 nci maddelerinin neşir yoluyla veya radyo ve televizyon veya 
benzeri kitle haberleşme araçlarıyla işlenmeleri sebebiyle 1412 sayılı Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin 5 inci bendi uyarınca açılmış olan davala
ra, açıldıkları tarihteki geçerli olan usul hükümleri dairesinde bakılmaya devanı olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun 426, 427, 428 inci maddeleri île 
1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 7 ve ek 2 nci madde
lerine göre serilen cezaların onda dokuzu affedilmiştir. Ancak, İnfaz edilecek para ce
zası otuz milyon lirayı geçemez. Tahsil edilmiş para cezaları iade olunmaz. 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Cilt Birleşim Sayfa 

4 35 121 
l f 66 4 

67 75:104 

I - Gerekçeli 54 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci 
Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu görüşmüş
tür. 

III - Esas No.: 1/413. 


