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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle

rin işlemleri Hakkında 35, 37, 38, 39, 40, 42, 413, 45, 
48, 50, 52 ve 53 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Ta
sarısının maddeleri ve tümü kabul edildi. 

2. —, 11.8.1983 Tarih ve 2876 sayılı Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Ge
çici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alına
rak öncelikle görüşülmesi onaylandı; Tasarının mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

3. — Selçuk KANTARCIOĞLU ve arkadaşla
rının, Kurban Bayramını takip eden 21 Eylül 1983 

Çarşamba, 22 Eylül 1983 Perşembe günleri Genel 
Kurul çalışmalarına ara verilmesine dair önergeleri 
kabul edildi. 

26 Eylül 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.35'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanrvefeili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 55 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
leri ile 1512 Sayılı Kanunun İki Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. 
(1/818) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.-9.1983) (Adalet 
Komisyonuna : 22.9.1983) 

2. 17.7.1964 Tarihli ve 507 Sayılı Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında 2.5.1983 Tarih ve 62 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/819) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.9.1983) (İktisadî İşler (ESAS); Ada
let komisyonlarına : 22.9.1983) 

3. 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Ekelnmesi Hakkında 19.4.1983 Tarihli ve 66 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümleri ile 6235 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna
me. (1/820) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1983) (Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma (ESAS); Adalet komisyonlarına : 22.9.1983) 

4. 9.3.1954 Tarihli ve 6343 Sayılı Veteriner He
kimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Bir
liği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İş
lere Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
1.6.1983 Tarihli ve 68 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümleri ile 6343 Sayılı Kanunun 
Bazı Hükümlerinin 'Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname. (1/821) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.9.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler (ESAS); Adalet 
komisyonlarına : 22.9.1983) 

5. 6.5.1957 Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları 
ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 18.5.1983 Tarihli ve 67 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri 
ile '6964 Sayılı Kanunun Bazı 'Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararna
me. (1/822) .(Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1983) (Ta
rım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler (ESAS); 
Adalet komisyonlarına : 22.9.1983) 

6. 25.1.1956 Tarihli ve 6643 Sayılı Türk Ecza
cıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında 16.5.1983 Tarihli ve 69 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6643 Sayı
lı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/823) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.9.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler (ESAS); 
Adalet komisyonlarına : 22.9.1983) 

7. 123.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabip
leri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkın
da 24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Ka-
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nunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname. (1/824) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.9.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler (ESAS); 
Adalet komisyonlarına : 22.9.1983) 

8. 8.3.1950 Tarihli ve 5590 Sayılı «Ticaret ve 
Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odala
rı», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve 
«Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği» Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 2.5.1983 Tarih ve 63 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname. (1/825) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1983) (İktisadî İşler 
(ESAS); Adalet komisyonlarına : 22.9.1983) 

9. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
leri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname. 
(1/826) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1983) (Adalet 
Komisyonuna. : 22.9.1983) 

10. Yükseköğretim Kurumları öğretim Eleman
larının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname. (1/827) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1983) 
'(Millî Eğitim (ESAS); Bütçe - Plan komisyonları
na : 22.9.1983) 

11. 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa Üç Ek Madde Eklenmesine ve Bu 
Kanunun Bir Geçici Maddesinin Kaldırılasına Dair 
Kanun Tasarısı. (1/828) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.9.1983) (Sağlık ve Sosyal İşler (Esas); Bütçe -
Plan komisyonlarına : 22.9.1983) 

12. 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarı
sı. (1/829) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1983) (Bütçe 
- Plan Komisyonuna : 23.9.1983) 
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13. Katma Bütçeli Kuruluşların 1984 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/830) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.9.1983) (Bütçe - Plan Komisyonuna : 
23.9.1983) 

Raporlar 
14. 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü

hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(1/768) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

15. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
îşler; Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/742) 
(S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

16. Millî Mukavemet Birlikleri Kanunu Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri, ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/812) (S. Sayısı : 570) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1983) 

17. 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 5 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/813) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1983) 

18. 16.7.1956 Tarihli ve 6812 Sayılı Kanunla Ka
tılmamız Kabul Edilen Devletlerarası tstişarî Deniz
cilik Teşkilatının Kurulmasına Mütedair Sözleşmede 
Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/807) 
(S. Sayısı : 572) ı(Dağitma tarihi : 22.9.1983) 

19. Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası 
Sözleşmesi (1979) ne ve Eki Kararlara Katılmamızın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/808) (S. Sayısı : 573) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : J 4.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefık KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : A. Nejat ALPAT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 164 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hayati GÜRTAN'ın, 26 Eylül 1983 günü 
başlayan «Verimlilik Haftası» hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan'ın gündem dışı söz 
isteği var; okutuyorum. 

'Danışma Meclisi 'Sayın Başkanlığına 
26 Eylül 1983 günü başlayan «Verimlilik Haf

tası» münasebetiyle Danışma Meclisinin 164 üncü 
Birleşiminde gündem dışı konuşma yapmak istiyo
rum. 

İzinlerinize arz eder, saygılarımı tekrarlarım. 
Hayati GÜRTAN 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Ülkemizin kalkınması ve toplumumuzun refah se

viyesinin yükseltilmesi konusunda son derece önemli 
yeri olan bir kavram üzerinde birkaç dakikanızı al
mak istiyorum. 

Söz konusu edeceğim kavram verimlilik, başka 
bir ifadeyle prodüktivitedir. 

Bilindiği gibi 1983 yılı, Millî Prodüktivite Mer
kezi tarafından 7 Ocak 1983 tarihinde ülke genelin
de «Verimlilik Yılı olarak ilan edilmiş bulunmak
tadır. 

Sanırım birkaç gündür siz sayın üyelere gelen 
mektuplar ve tebrik zarfları üzerine PTT tarafından 
basılan bir cümle dikkatinizden kaçmamıştır. 

Günümüzde verimlilik, bütün dünyada ekono
mik kalkınmanın temel bir kavramı olarak kabul 
edilmiş, «Verimlilik kalkınmanın anahtarıdır» deyi
mi sadece bir slogan olmaktan çıkmış, bir inanış ola
rak ekonomik büyümede bir model olarak benim
senmiştir. 

Verimlilik, genel olarak mevcut kaynaklardan en 
fazla üretimi elde edebilmek, bir birim girdi başına, 

nicelik ve nitelik yönleriyle en yüksek çıktıyı sağla
yabilmek şeklinde tanımlanmaktadır. 

Verimliliği klasik ekonominin toprak, işgücü, ser
maye ve yönetim olarak isimlendirdiği dört ana üre
tim faktöründen ne ölçüde yararlandığımızın bir gös
tergesi olarak da kabul etmemiz mümkündür. 

İşte topyekûn kalkınmamızın bir anahtarı olan 
verimliliği ülkemizde anlam ve kavram olarak ta
nıtmak, benimsetmek, yaygınlaştırmak ve endüstri, 
tarım, hizmet sektörlerinde uygulamaya konulmasını 
sağlamak amacıyla 580 sayılı Yasayla kurulduğu 
1965 yılından bugüne kadar çaba harcayan Millî 
Prodüktivite Merkezi, '26 Eylül 1983 günü başlayan 
haftayı da «Verimlilik Haftası» olarak düzenlemiş 
bulunmaktadır. Bu hafta içerisinde Merkez bir dizi 
etkinliği peşpeşe sizlere sunacaktır. 

Genel Kurul ile Yönetim Kurulu, işçi, işveren 
ve Hükümet üçlüsünden oluşan ve esas görevi verim
lilik konusunda araştırma, eğitim ve danışmanlık 
olan Millî Prodüktivite Merkezi, bu hafta süresince 
bu konunun tanıtılıp benimsetilmesi için geniş çapta 
bir çalışmayı programlamıştır. Verimlilik konusunda 
en iyiyi, en doğruyu; daha önemlisi uygulanabilir 
olanı verme çabasında olan Millî Prodüktivite Mer
kezinin, bu hafta boyunca sürecek çalışmalarına bü
tün kesimlerin, bu arada sayın basınımız ile TRT'nin 
gereken ilgiyi göstererek katkıda bulunacaklarına 
inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Çağımızda çok değişken ve zaman zaman şaşır

tıcı görünüm arz eden ekonomik gelişmeleri izleme
de ve değerlendirmede en şaşmaz bir ölçü olarak ka
bul edilen verimlilik konusunda ayrıntılara girerek 
konuşmama bilimsel bir nitelik vermek niyetinde de
ğilim. Böyle bir konuşma ile Yüce Meclisin sayın 
üyelerinin ve değerli başkanımızın sabır ve müsa
maha sınırlarını aşmak istemem. Esasen buna gerek 
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olduğunu da sanmıyorum. Zira tüm sayın üyelerce 
konunun önem ve gerekliliğinin bilindiği ve takdir 
edildiği inancındayım. Ancak, sözlerimi bitirmeden 
bir, iki hususa değinmeme izinlerinizi dileyeceğim: 

Verimliliğin artmasından işçilerimiz çalışma süre
lerinin kısaltılması halinde bile kazançlarının yük
selmesiyle, işverenlerimiz maliyetin düşmesi, kârları
nın çoğalmasıyla tüketicilerimiz ürün fiyatlarının 
düşmesi ve ürün kalitesinin yükselmesiyle, işletme
lerimiz kaynak birikimi sağlayarak yeni yatırımlara 
yönelmekle, bütün bu sayılanların hasılası olarak ül
kemiz ise, dış pazarlara açılmada yararlanacaklardır. 

Bu 'hususların bir özlemin ifadesi değil, mate
matik doğrulukta 'bir gerçek olduğunu bir kez daha 
vurgulamak ve bazı somut örnekleri sizlere Sunmak 
isterim: Yılda % 2,1 oranındaki verimlilik artma
sıyla ülkemizde tarım kesiminde 1977 fiyatlarıyla 56 
milyar Türk liralık kaynak tasarrufu sağlanmıştır. 
Ancak bu orandaki bir verimlilik artışının bile ye
terli olmadığı diğer ülkelerle kıyaslama yapıldığında 
açıkça görülecektir. 

örneğin; ülkemizde tarım kesiminde aynı hacim
deki bir üretim yapılması için Amerika Birleşik Dev- | 
letlerinden 9, Hollanda'dan 6,6 Doğu Almanya'dan I 
4,5, Macaristan'dan 3,6, Rusya'dan 1,7 kat daha faz- I 
la kaynak halen tüketilmektedir. Bu değerlerin sana
yi kesimi için de yaklaşık olarak aynı düzeyde oldu
ğu rahatlıkla söylenebilir. 

Ülkemiz halen tükettiği kaynakla buğday üreti
mini iki, şeker pancarı üretimini üç, pamuk üreti
mini ise iki katına çıkartabilir. Yalnız Çukurova'da 
pamuk üretimi için kullanılan, tüketilen gübredeki 
savurganlık önlenirse 1977 fiyatlarıyla yılda 130 mil
yon Türk liralık tasarrufun sağlanması mümkündür. 

Bir verimlilik tekniği olan teşvikli ücret sistemi
nin uygulanmasıyla 110 kuruluştan 22 sinde .% 25'e 
varan üretim artışı, 23 kuruluşta % 75'e varan ve
rimlilik artışı, 12 kuruluşta % 50'ye varan birim ma
liyette düşme, 25 kuruluşta işçi kazançlarında % 70'e 
varan gelir artışı sağlandığı Millî Prodüktivite Mer
kezinin yaptığı bilimsel bir araştırma sonunda tespit 
edilmiştir. 

Ülkemizde bir ton çelik üretimi için yaklaşık bir 
ton petrol eşdeğeri enerji tüketilirken, bu değer Ja
ponya'da yaklaşık 400 ila 600, Batı Almanya'da 700, 
Fransa'da 800 kilogram düzeyindedir. Bunun daha 
açık ifadesi, ülkemiz en yüksek kaynak kullanan 
Fransa'ya karşın aynı miktardaki üretim için yılda 
300 bin ton petrol eşdeğeri daha fazla enerji tüket- | 
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miş olmaktadır. Bu miktar petrolün günümüzdeki 
parasal değeri yaklaşık 2 milyar Türk lirasıdır. Bu 
hesaplamayı Japonya'yı örnek olarak yaptığımızda 
yılda yaklaşık 5,5 milyar Türk liralık bir kaynak is
rafı içinde olduğumuz görülecektir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
İşsizlik, sermaye kullanımı, ucuz ve kaliteli üre

tim gibi son derece önemli toplumsal ve ekonomik 
sorunlarla siki sıkıya ilişkili olan verimliliğin yüksel
tilmesi konusunda tüm işçi, işveren ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının topyekûn bir çabaya girmelerinin 
gerektiği ile verimlilik artmasının kalkınma ile eşde
ğer olduğunu bir kez daha vurgular, beni dinlemek 
lütifunda bulunduğunuz için hepinize teşekkürlerimi 
ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
2. — '24 Eylül - 12 Ekim 1983 tarihleri arasında 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 38 inci dönem 
toplantılarına katılmak üzere New-York'a gidecek 
olan Pışişleri Bakanı îlter TÜRKMEN'e, Millî Sa
vunma Bakanı Ümit Halûk BAYÜLKEN'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/636) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündeme geçiyo
rum. 

Sunuşlarda Sayın Cumhurbaşkanlığının, Sayın 
Başbakanın ve Üyemiz Sayın Genc'in tezkereleri ve 
önergesi var sıra ile okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun New-York'ta 

yapılacak 3'8 inci dönem toplantılarına katılmak ve 
çeşitli ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ikili görüşme
lerde bulunmak üzere 24 Eylül - 12 Ekim 1983 ta
rihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Dışişleri Bakanı tlter Türkmen'in dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına 'Millî Savunma Bakanı 
Ümit Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. ' 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
3. — 8-9 Eylül 1983 tarihleri, arasında İngiltere 

ile Türkiye arasında ekonomik ve malî konulardaki 
toplantılara katılmak üzere İngiltere'ye gidecek olan 
Maliye Bakanı Adnan Başer KAFAOĞLU'na, Dev
let Bakanı Sermet Refik PASİN'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/637) 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
İngiltere ile Türkiye arasında ekonomik ve malî 

ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, 8-9 Eylül 1983 ta
rihleri arasında İngiltere'ye gidecek olan Maliye Ba
kanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Sermet Refik Pa-
sin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
4. — Taammüden adam öldürmek suçundan ölüm 

cezasına mahkûm edilen Mehmet Onur MİMAN hak
kındaki dava dosyasının Millî Savunma Bakanlığına 
tevdi edilmek üzere iade edilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/638) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 8.9.1983 gün ve 19-301-20688 sayılı yazı

mız. 
1. Taammüden adam öldürmek suçundan ölüm 

cezasına mahkûm edilen Mehmet Onur IMÎMAN hak-

1. — 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Ba
sın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu* (1/725) (S. Sayısı : 561) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin dör
düncü sırasında kanun tasarı ve teklifleri bölümünün 
birinci sırasında bulunan 15 Temmuz 1950 Tarih ve 
5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve 
Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Ta
sarısını görüşmeye başlıyoruz. 

İlgili Komisyonun ve Hükümet Temsilcilerinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Hükümeti Sayın Adalet Bakanı temsil etmek
tedirler. 

Değerli üyeler, Tasarıyla ilgili Komisyon Rapo
runun okunmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Okutulması kabul edil
miştir. 

(1) 561 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

kındaki dava dosyası ilgi yazımız ekinde gereği ya
pılmak üzere sunulmuştu. 

2. Hükümlü vekili Avukat A. Macit Sarıkaya 
ve Avukat Mehmet Güleç verdiği dilekçelerle «Yar
gılamanın yenilenmesi» talebinde bulunduklarından, 
dava dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi 
edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ede
rim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
5. — Kamer GENÇ'in Danışma Meclisi Üyeli

ğinden çekildiğine dair önergesi. (4/65) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gördüğüm lüzum üzerine Danışma Meclisi üye

liğinden istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Kamer GENÇ 
Danışma Meclisi 

Tunceli Üyesi 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER ÜLEN İŞLER 

Sayın Bakan, Tasarı ile ilgili Raporu okuttuktan 
sonra zatıâlinize Tasarı üzerinde açıklama yapmak 
istiyorsanız o imkânı vereceğim. Teşekkür ederim. 

Tasarı ile ilgili Raporu okutuyorum, buyurun 
efendim. 

(Adalet Komisyonunun Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa

yın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Demokratik rejimlerde kamuoyunun oluşturul

masında basın ve yayımla ilgili hürriyetlerin özel bir 
yeri vardır. Basının etki alanı geniş, toplum üze
rinde gücü büyüktür. Anayasa rejiminin korunması 
ve güçlendirilmesi için basın hürriyeti ne kadar zo
runlu ise, bu hürriyetlerin kötüye kullanılmasını ön
lemek ve' bu amaçla sorumluluk sınırlarını belirle
mek de o kadar gereklidir. 

©asın, vatandaşların öğrenme ve bilmelerini sağ
layan; bu konudaki ihtiyaçlarına kendi yorumları
nı da ilave etmek suretiyle cevaplayan en önemli 
bir vasıtadır. Basının, haber vermek; eleştiri ve yo
rum yapmak şeklinde ortaya çıkan bu formasyo
nunun bir kamu görevi olduğu kuşkusuzdur. Bu 
nedenle de, basın hürriyetlerinin diğer hürriyetlerin 
teminatı olduğu kabul edilmiştir. Gerek düşüncele-
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rin oluşturulması, gerek düşüncelerin açıklanması yö- j 
nünden basının birbirlerini tamamlayan ve birbirini j 
izleyen bir görev ifa etmesi; etkinliğini ve yaygın- • 
lığı, basın yoluyla düşüncenin açıklanması hürriye
tinin anayasalarda özel olarak düzenlenmesine yol I 
açmaktadır. Yeni Anayasamız da basın hürriyetine 
gereken önem verilmiş, diğer hürriyetler çok genel 
düzenlenirken basın hürriyeti daha geniş şekilde ve 
bunun zedelenmeden ancak 1961 yılından sonraki 20 
yılı aşkın bir sürede cereyan eden olaylar göz önün- I 
de bulundurularak özenle değerlendirilmiştir. 

Hepimizin malumu olduğu üzere, Türk basını ga
zetecilik mesleğinin en önemli kuralı olan önyargı-
sızlık, saplantısızlık ve kişilere yönelik kötüleme 
amacının bulunmaması gibi ana ilkelerine sadakatla I 
bağlı 'kalmışlardır. Basınımız, bugüne kadar genellik- I 
le olayları objektif bir değerlendirmeye tabii tutmak; 
sistem ve rejim eleştirilerini olayların değerlendiril
mesiyle karıştırmama'k suretiyle örnek tutumunu de
vam ettirmiştir. Bu tutumun bundan sonra da de- I 
vam ederek basın dünyasındaki mümtaz yerini mu- I 
halaza edeceğine olan inancımız sonsuzdur. 

Sayın Başkan, Danışmla Meclisinin sayın üyeleri; I 
Huzurlarınızda bulunan Basın Kanununun Bazı I 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, 
yukarda belirtilen düşünceler doğrultusunda yeni I 
Anayasamızla Basın Kanunu arasında uyum ve Ana
yasanın getirdiği hükümlere uygulama gücü sağla- I 
mak amacıyla ilgili bakanlık ve kuruluşların temsil
cileri ve üniversite öğretim üyelerinin katılmalarıy- I 
la yapılan bir seri toplantı sonunda hazırlanmış bu- I 
lunmaktadır. Tasarı hazırlanırken : 

1. 15 Temmuz 1950 tarihinden bu yana geçen I 
30 yılı aşkın bir süre içinde esaslı büyük bir değişik- I 
lige uğramadan uygüianagelmekte olan ve gelişen I 
Türk Toplumunun ihtiyaçlarını artık karşılamadığı 
ortaya çıkan 5680 sayılı Basın Kanunundaki boşluk
ların giderilmesi; j 

2. 1982 Anayasasının getirdiği düzenlemelerin I 
Tasarıya yansıtılması; I 

3. 1950 tarihinden sonra para ' değerindeki 
önemli düşmeler karşısında para cezalarının caydın- j 
cılık vasfını büyük ölçüde kaybettiği dikkate alına- I 
raik para cezalarının yürürlüğe giren yeni kanunlar- I 
dakİ miktarlarla aynı düzeye çıkarılması gibi, üç il- I 
ke göz önünde tutulmuştur. j 

Uygulamada ortaya çıkan boşluklar Tasarının 1, I 
2, 3, 4, 5, 6, 21 ve 22 nci maddeleriyle 5680 sayılı I 
Kanunun 5, 7, 9, 12, 16, 19, 35 ve 36 ncı madde- İ 

ierinde değişiklik yapılması suretiyle giderilmeye ça-
lışı'lmıştır. 

198'2 Anayasasının getirdiği yeni esaslar, Tasarı
ya çerçeve 23 üncü maddeyle ilave edilen ek madde
lere yanısıitıılmıştiır. 

Tasarının ceza hükümlerine ilişkin değişiklikleri 
içeren 7*den 21'e kadar olan maddelerinde de, ceza
ların etkinliği, caydırıcılığı sağlamak, yürürlüğe ye
ni konulan kanurilarda yer alan cezalarla paralellik 
sağlamak amacı güdülmüştür. 

Bu maksatlarla hazırlanan Tasarı, malumları ol
duğu üzere, güzide basın mensuplarımızın ve basın 
kuruluşlarımızın bazı eleştirilerine ve önerilerine he
def olmuştur. 

Tasarının Yüce Meclisinizle Millî Güvenlik Kon-
seyindeki görüşmeler sırasında bu eleştiri ve önerile
rin de değerlendirilmesi suretiyle en mükemmel şek
lini alarak yasalaşacağuna inanmaktayım. 

Tasarının Danışma Meclisine sunulmasını mütea
kip basınımızda yer alan eleştiri ve önerilerin tama
mı Hükümetimizce incelenmiş ve bazı maddelerde 
değişiklik yapılmasının yerinde olacağı sonucuna va
rılmıştır. Bu düşüncelerimizin, Danışma Meclisi Ada
let Komisyonunun Sayın Başkan ve üyelerinin de 
tasviplerine mazihar olması üzerine; 

1. Tasarıda artırılması öngörülen hürriyeti bağ
layıcı cezalar belli ölçüde indirilmiştir. 

2. Cevap veren düzeltme talebinin sulh ceza hâ
kimi tarafından incelenmesi ve asliye ceza hâkimi
nin Mraz üzerine yapacağı inceleme için Tasarıya 
getirilen üç günlük süre beş gün olarak değiştirilmiş
tir. 

3. Sulh ceza hâkiminin düzeltme talebini reddet
mesi üzerine bu karara karşı asliye ceza hâkimine İti
raz edilmesi ve asliye ceza hâkiminin de bu itirazı 
kabul ederek tekzibin yayınlanmasına karar vermesi 
halinde, sorumlu müdüre, ağır ceza mahkemesinde 
bu karara karşı bir itiraz hakkı tanınmıştır. 

4. Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde ve 
diğer bazı kanunlarda yer a'lan suçları basın yoluy
la işlemek amacıyla harekete geçen kişilerin eylem
lerini, eserler henüz neşredilmemiş olsa dahi, müey
yideye bağlanmasını öngören ve basınımızda büyük 
eleştirilere sebep oları ek 5 inci maddeye; «Bu suç
ları basın yoluyla işlemek amacıyla her türlü yazıyı 
yazarak, resmi yaparak matbaaya tevdi etmiş ol
mak» şeklinde yeni bir unsurun getirilmesi suretiyle 
değişiklik yapılmıştır. 

Ancak, para cezalarının aşırı derecede artırıldığı, 
sorumlu müdürlerde bulunması istenilen niteliklerin 
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ağıriaştırıldığı, sorumlu müdürler İçin hürriyetti bağ
layıcı cezalar öngörüldüğü, toplu basın mahkemeleri
min 'kaldınlmasının sakıncalı olduğu, toplatma ve da
ğıtmanın önlenmesiyle ilgili: düzenlemelerin basın 
hürriyetinin sınırlandırılması niteliğini taşıdığı, Ba
sın Kanununun tekzip hakkıma ilişkin 19 uncu mad
desindeki «menfaati bozan» ibaresinin metinden çı
karılmış olmasının sakıncalı olduğu görüşlerimin ise 
yerinde olmadığı ve benimsenmelerinim mümkün bu
lunmadığı kanaatini taşımaktayız. 

Yüksek malumları olduğu özere; 
1. 5680 sayılı Balsın Kanununun yürüdüğe gir

diği 1950 yılından sonra tüm para cezalarının ara
dan geçen zaman içinde caydırıcı olma ınifcelilklerini 
kaybettikleri bilinen biır gerçektir. Bu itlibarla, 22 
Ocak 1982 ıtarJhli Resmî Gazetede 'yayınüamaraık yü
rürlüğe giren '2787 ve 2790 sayılı Kanunlarla ya
pılan değişiklikler sonunda; 

a) Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 üncü mad
delerinde belirlenen ağır para cezasının alt sınırı bin 
liradan üç bin liraya, yukarı haddi 100 bin liradan 
300 bin liraya; hafif para cezasının ise, alt sınırı 
500 liradan 1 500 liraya, üst sınırı 10 bin liradan 30 
bin liraya çıkarılmıştır. 

b) Diğer taraftan, 5435 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesiyle belli zaman dilimlerine göre yapılan mis
li artırımlar üç kat daha artırılmıştır. 

Böylece, bugün yürürlüğe giren Basın Kanunun
da yer alan para cezalarının 25 - 100-200-300-500 
- 1 000 - 2 000 ve 5 000 lira olan alt sınırlan, esa
sen 1 500 - 3 000 - 6 000 - 9 000 - 30 000 - 60 000 -
150 000 liraya çıkarılmıştır. 

Keza, 100 - 500 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000 
lira olan üst sınırları da, 3 000 - 15 000 - 30 000 -
90 000 - 150 000 ve 300 000 liraya yükseltilmiştir. 

Halen uygulama da bu miktarlar üzerinden ya
pılmaktadır. 

Bu açıklamamdan anlaşılacağı üzere; 

1. Tasarıdaki para cezalarına ilişkin hükümler 
yeni yasal düzenlemelerin ışığı altında, incelendiğin
de, eleştirildiği gibi aşırılık taşımadığı açıkça görül
mektedir. 

2. Tasarı hazırlanırken sorumlu müdürlük mü
essesesinin önemi göz önünde tutulmuştur. Toplum 
yaşamında inkâr edilmez etkinliği olan basının yö
netiminde sorumlu bulunan kişilerin büyük özenle 
seçilmeleri, kendilerinde belirli niteliklerin aranması
nın zorunluluğu izahtan varestedir. Bu tür sınırlama
lar hem sorumlu müdürlere ve hem de muhabirler 

için halen yürürlükte bulunan 5680 sayılı Basın Kanu
nunda mevcut olduğu gibi, diğer yasalarımızda, ör
neğin Anayasamızda, Siyasî Partiler Kanununda ve 
kamu göreviyle ilgili kanunlarda bulunmaktadır (Dev
let Memurları Kanununun 48 inci, Anayasanın 75 
inci, Siyasî Partiler Kanununun 11 inci maddesi) 

Kaldı ki, Tasarıyla getirilen yeni sınırlamalar, 
sadece zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık suç
larıyla Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevlerine 
giren suçlardan dolayı verilen vahim ve ahlakî vedaeti 
tazammum eden suçlara ilişkin kesinleşmiş mahkûmi
yet hallerine inhisar etmektedir. 

Yukarıda ifadeye çalıştığım gibi, madde gerekçe
sinde de yer alan bu görüş ve açıklamalar karşısın
da, söz konusu suçlardan mahkûm olan kişilerin so
rumlu müdürlük ve muhabirlik gibi önemli görevle
ri yapmaları herhalde düşünülemez. 

3. Tasarıyla, sorumlu müdürler için getirilen ce
zalar da, halen yürürlükte bulunan Basın Kanunu hü
kümleri arasında herhangi bir fark bulunmadığı, hü
kümlerin karşılaştırılması halinde açıkça görülecek
tir. Şöyle ki; 

a) Basın Kanununun 16 ncı maddesinin birin
ci bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, haberi 
yazan ve karikatürü yapan kimseler de metne dahil 
edilerek, diğer bentlerle deyim birliği sağlanmıştır. 

Ayrıca, sorumlu müdüre bu bent uyarınca verile
cek hürriyeti bağlayıcı cezaların süresine bakılmak
sızın para cezasına çevrileceği belirtilmiş ve hükmo-
lunan cezanın esasta para cezası olduğu vurgulan
mıştır. 

Bu suretle, uygulamaya açıklık ve eleştirilerin ak
sine sorumlu müdür lehine hüküm getirilmiştir. 

b) 16 ncı maddenin ikinci bendindeki değişiklik 
de aynı mahiyettedir. 

Bilhassa belirtmek isterim ki, Tasarıda yer alan 
cezaların genel hükümlere göre ertelenmesini ve hür
riyeti bağlayıcı cezaların da aynı şekilde genel hü
kümlere göre para cezalarına çevrilmesini engelleyen 
hiçbir hükme Tasarıda yer verilmemiştir. 

Toplu basırt mahkemelerinin kaldırılması husu
suna gelince; 

Bugün toplu basm asliye ceza mahkemeleri, bir
çok yerde yeterli sayıda ceza hâkimi bulunmaması 
sebebiyle hukuk hâkimlerinin katılmalarıyla oluştu
rulmaktadır. Bu mahkemelerdeki hâkimlerin aslî gö
revleriyle ilişkilerinin devam etmesi, hukukî veya 
fiilî nedenlerle devamlı olarak basın davalarına ba
kamamaları. mahkeme kurulunun sık sık değişme-
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si işlerin gecikmesine ve birikmelere sebep olmakta
dır. Bu, mahkemelerin kuruluş amacı olan sürat ve 
etkinliğinin gerçekleşmesini engellemektedir. 

Bilindiği gibi, yürürlükteki Basın Kanununun 36 
ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince bugün de 
ağır cezayı gerektiren davalara ağır ceza mahkeme
lerinde, diğerlerine asliye ceza mahkemelerinde bakıl
maktadır. Bu konuda mahkemelerin görevi yönünden 
hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Ancak, yine aynı hüküm gereğince, üç veya da
ha fazla hâkim bulunan yerlerde basın davalarına 
üç ceza hâkiminin iştirakiyle oluşan toplu mahke
melerde bakılmakta olup, yukarıda ifade ettiğim gi
bi, çoğu yerlerde üç ceza hâkimi bulunmadığından, 
heyete hukuk hâkimi iştirak etmektedir. 

Yapılan yeni düzenlemeyle üç ceza hâkiminden 
oluşan toplu basın mahkemeleri yerine, basın davala
rına kanunî hâkim ilkesine (Anayasanın 37 nci mad
desine) uygun olarak, görevli ve yetkili asliye ceza 
mahkemelerinde bakılacaktır. 

Tasarıda öngörülen bu değişiklikle, bugünkü uy
gulamalarda ortaya çıkan ve davaların yıllarca sü
rüncemede kalması sebebiyle basının uzun süre ko
vuşturma tehdidi altında bulunması gibi mahzurla
rın giderilmesi amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan önemle belirtmek isterim ki, ilk 
derece mahkemelerinin verecekleri kararlar, üst dere
ce mahkemesi olan Yargıtay'ın yargı denetimine tabi 
bulunmaktadır. Yargıtaydaki ihtisaslaşma dikkate 
alındığında, kişilerin yargı önündeki teminatlarının 
zedelendiğinden söz etmek mümkün olamaz. 

5. Tasanda yer alan toplama ile ilgili hüküm
ler, sadece bugünkü Anayasamızla değil, 1973 yılın
da gerçekleştirilen 1961 Anayasası tadilinde de aynen 
yer almıştır. Diğer bir deyişle, yeni Anayasamızda 
toplatma hususunda ve konusunda farklılık bulun
mamaktadır. 

Bu hükümlere göre, süreli ve süresiz yayınlar, Ka
nunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuştur
masına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararı ile 
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın ko
runması, suçların önlenmesi bakımından gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde de Kanunun açıkça 
yetkili kıldığı merciin emri ile toplattırılabilecek. Top
latma kararı veren yetkili merci, bu kararı en geç 
24 saat içinde yetkili hâkime bildirecek; hâkim, bu 
kararı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, toplatma 
kararı hükümsüz sayılacaktır. 

i Anayasamızın 28 inci maddesinin yedinci fıkra-
I sında yer alan bu hüküm, aynen Tasarıya yansıtıl-
I mıştır. Bu yapılırken de, sözü geçen merci olarak, 

herhangi bir makam veya merci değil, adlî merciler 
I içinde mütalaa olunan ve mahkemelerin ayrılmaz bir 
I rüknü olduğu bilinen Cumhuriyet Savcılarına görev 
I verilmesi düşünülmüştür. Bu halde dahi savcıların bu 
I tasarrufları, hâkim kararı ile tekevvün edecektir. 
I Bilindiği üzere, Cumhuriyet Savcıları da hâkimler 

gibi sınıf ve dereceleri bakımından yek diğerine eşit 
I ve aynı teminat hükümlerine tabidirler, Ayrıca, ta-
I yin, terfi ve nakilleri bakımından tüm özlük işleri, 

Anayasanın ve 2461 Sayıh Hâkimler ve Savcılar 
I Yüksek Kurulu Kanunu hükümleri gereğince, Adalet 
I Bakanının başkanlığında Yargıtay'dan seçimle gelen 

üç asil ve üç yedek, Danıştaydan Seçimle gelen iki 
asıl ve iki yedek üye ile Adalet Bakanlığı Müsteşarın
dan oluşan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ta
rafından yerine getirilmektedir. 

Yine eleştiri konusu yapılan dağıtımın önlenmesi 
I hususunda, Anayasanın 28 inci maddesinin beşinci 

fıkrasında yer alan ve dağıtımın önlenebilmesi için, 
I Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milleti ile 
I bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işleme

ye ya da ayaklanmaya ve isyana teşvik eder nite
likte olan, . Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulun-

I maları halinde her türlü haber veya yazmın dağıtı-
I mına hâkim kararı ile gecikmesinde sakınca bulunan 
I hallerde de Kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin 

emri ile önlenebileceğine dair olan aha ilkeden kay-
I naklanmakta ve düzenleme Anayasa hükmü gereği 

yapılmış bulunmaktadır. Bu düzenlenme yapılırken 
I de, toplatmada olduğu gibi, Kanunun belli ettiği mer-
I ciin Cumhuriyet Savcıları olması uygun bulunmuştur. 
I Düzenleme, Türk Ceza Kanununda mevcut olan 
I 154 üncü madde hükmü ile de uyum halindedir. Anı-
I lan madde, Kanunun belli edilen vahim suçları işle-
I meye teşvik etmek üzere basılmış veya basılmamış 

evrak ve risaleleri fesat kastı ile veya münderecatını 
bilerek neşretmek üzere iken ele geçirilen kimseyi ce
zalandırmaktadır. 

I Tasarının Ek 5 inci maddesi de yine yukarıda 
I gösterilen vahim suçlarla ilgili olarak, özellikle bu 
I sebeplerle mahkemece dağıtımın önlendiği hallerde, 
I maddede gösterilen suçları basın yolu ile işlemek ama-
I cıyla yazı yazanları, resim yapanları, aynı amaçla 
I bu türlü yazı ve resimleri başkalarına verenleri ve-
I ya aynı maksatla bastıran ve basanları cezalandırma

yı öngörmektedir. Diğer bir ifade ile Anayasa ile 
J Tasarı metninin tetkikinde, dağıtımın önlenmesi ko-
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nusu Devletin bekasına müteveccih fevkalade vahim 
ve belirli fiillere taalluk etmekte olup, bunlar dışın
da basın yolu ile işlenmesi mümkün diğer suçlar 
hakkında ise, kesinlikle söz konusu değildir. 

Diğer taraftan, maruzatımın baştarafında da be
lirttiğim gibi, Ek 5 inci maddeye «Bu suçları basın 
yolu ile işlemek amacıyla her türlü yazıyı yazarak ve
ya resmi yaparak matbaaya tevdi etmiş olmaik» şek
linde ayrı bir unsurun getirilmesi suretiyle değişik
lik yapılması hususundaki görüşümüz, Danışma Mec
lisi Adalet Komisyonunca da benimsenmiş ve Tasarı 
bu değişiklikle huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

6. Tasarının 6 ncı maddesi de değiştirilen tekzip 
haklarına ilişkin 19 uncu maddenin birinci fıkrasın
da yer alan hükme de değinmekte yarar görmekte
yim. 

Yürürlükteki 19 uncu maddenin birinci fıkrasın
da cevap ve düzeltme hakkında hangi hallerde kul
lanılabileceği belirtilmiştir. Buna göre, bir şahsın 
haysiyet ve şerefine dokunan veya menfaatini bo
zan yahut kendisi ile ilgili hakikate aykırı hareket
ler, düşünceler ve sözler izafe edilmek suretiyle mev
kutelerde yayın yapılması hallerinde, cevap ve dü
zeltme hakkı kullanılabilmektedir. 

Anayasamızın 32 nci maddesinin birinci fıkra
sında «Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin 
haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendileriyle 
ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde 
tanınır ve kanunla düzenlenir.» denilmekte olduğu 
da göz önünde tutularak, mevcut metindeki «menfaa
tini bozan» ibaresinin geniş muhtevalı olması, deği
şik ve maksat dışı uygulamalara sebebiyet vermesi 
düşüncesi ile ve değerli basınımızın bu konudaki mü
lahaza ve yakınmaları da dikkate alınarak Tasarı 
metnine konulmamıştır, 

Yukarıda arza çalıştığım eleştiriler arasında yer 
alan sükûtu hak müddetinin meri Kanundaki şekliy
le kalması ve toplu basın, asliye ceza Mahkemeleri
nin muhafaza edilmesi hususları Adalet Komisyonu
nun değerli üyelerince de etraflıca tartışılmış, yarar
larının yanı sıra mahzurları da değerlendirilmeye tabi 
tutulmuş ve neticede vaki değişiklik Önerilerine itibar 
edilmeyerek Tasarının bu maddeleri aynen benim
senmiştir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Tasarının maddelerine geçilmesi kararlaştırıldığı 

takdirde, arzu edildiğinde her madde üzerinde daha 
geniş açıklamalarda bulunmaya hazır olduğumuzu arz 
eder ve Yüksek Meclisin vereceği kararlara saygımı

zın mevcut bulunduğunu da saygılarımla arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerinde yazılı 

olarak; Sayın Göktepe, Sayın Bayer, Sayın Yarkın, 
Sayın Alpdündar söz istemişlerdir. 

Başka söz isteyen Sayın üye var mı?.. 
Sayın Hamitoğulları, Sayın Azgur, Sayın Alpas

lan, Sayın Pamak söz istemişlerdir. 
Efendim, biliyorsunuz daha evvel Genel Kuru

lun almış olduğu karara göre altı sayın üyeye söz 
vereceğim, diğer söz isteyen sayın üyeler ısrar eder
lerse, Genel Kurulun kararını alacağım. 

Sayın Göktepe, buyurun efendim; süreniz on da
kikadır. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin değerli üyeleri; 

Basın Kanununda değişiklik yapan Tasarıyı görüş
meye başlamış bulunuyoruz. Elimizdeki Tasarı bir 
yandan basın hürriyetini, bir yandan da ülkemizin 
fikir ve düşünce hayatını yakından ilgilendiren önem
li bir Tasarıdır. 

Şunu hemen söyleyeyim ki, ülkemizde basın hür
riyeti ile ilgili tartışmalar yeni değildir. Ömrü çok 
kısa sürmüş olan . Birinci Meşrutiyet Meclislerinde 
matbuat hürriyeti tartışılan belli başlı konulardan bi
risidir. İkinci Meşrutiyet Meclislerinde matbuat hür
riyeti yine hararetli tartışmalara konu olmuştur. 1931' 
lere geldiğimiz zaman, zamanın hükümeti aleyhine ve
rilen bir gensoru dolayısıyla ve onun arkasından ge
tirilen Matbuat Kanunu Tasarısı üzerindeki müzake
reler vesilesiyle basın hürriyeti Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde enine boyuna tartışılmıştır ve 1946'da 
çok partili hayata geçtiğimiz zaman basın hürriyeti 
gerek Meclis içerisinde, gerekse kamuoyunda tartışı
lan bellibaşlı konulardan birisidir. 

Nihayet 1950 yılında 5680 sayılı Kanunla basın 
hürriyeti demokratik hayatın gereklerine oldukça uy
gun bir şekilde ve oldukça liberal esaslara bağlanmak 
suretiyle sürüp gelen tartışmalar kısmen sükûnete ka
vuşturulmuş ise de, hemen arkasından basın hürri
yetinin gene ülkenin gündemine getirildiği görülmüş
tür. Bu Mecliste de Anayasanın hazırlanması, dolayı
sıyla basın hürriyetini arkadaşlarımız enine boyuna 
tartışmışlardır ve şimdi gene aynı konuyu tartışıyo
ruz. 

Bu özetlemeye çalıştığım kısa gelişme gösteriyor 
ki, 20 nci Asra girerken ülkemizde basın hürriyeti 
tartışma konusudur ve şimdi 20 nci Asrın sonlarına 
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gelmiş bulunuyoruz ve maalesef basın hürriyeti ge
ne bu ülkede tartışma konusu halindedir; tartışma 
konusu olmaktan çıkarılamamıştır. Buna benzer du
rumlara diğer bazı temel ihak ve hürriyetler konu
sunda da şahit olmaktayız ve gelişmelere bakarak 
ülkemizde basın hürriyeti dahil bazı temel hak ve 
hürriyetler üzerindeki tartışmaların daha bir süre 
devam edebileceğini de sanıyorum. 

Halbuki ülkemiz basın hürriyeti başta olmak üze
re temel hak ve hürriyetler üzerindeki sürüp gelen 
•tartışmaları bir an önce demokratik düşünce ve an
layışa, demokratik prensiplere uygun şekilde salim bir 
sonuca ulaştırmak zorundadır; buna mecburuz. Çün
kü, unutmamamız gerekir ki, kültür seviyemizin ge
lişebilmesi de, ülkemizin ekonomik büyümesinin de
vam edebilmesi de, Türk Milletinin refah seviyesinin 
yükselebilmesi de sosyal devletin gerçekleşebilmesi 
de; bunların hepsi bu salim sonuca ulaşabilmemizle sı
kı sıkıya bağlıdır. 

Temel hak ve hürriyetleri, özellikle basın hürri
yetini medenî bir toplum olmanın, demokratik bir 
toplum olmanın gereklerine uygun şekilde sağlayama
mış olan ülkeler genellikle etrafınıza bakarsanız geri 
kalmış ülkelerdir. 

Değerli üyeler; 
Temel hak ve hürriyetlerin, özellkile basın hür

riyetinim sıradan şöyle mi olsun, böyle mi olsun?.. 
Bu tartışmalarla vakit geçiremeyiz. Bunlar dalhil ol
duğumuz medenî âlemde nasılsa bizde de öyle olacak
tır. Bunun başka çaresi yoktur; elimizde başka reçe
teler de yoktur. Yerimizi ıseçmişiz, seçtiğimiz yer hür 
dünyadır ve o yerin gereklerine de uymak mecbu
riyetindeyiz. 

Tasarı, sorumlu müdürlerin, görevli muhabirle
rin, yayınevlerinin hatta hatta satıcı ve dağıtıcıların 
durumlarını ve görev yapmalarını; bir yandan sorum
luluk kapsamını genişletmek suretiyle, bir yandan da 
hapis ve para cezalarını ağırlaştırmak suretiyle mes
lekten men cezasına kadar cezaları yaygınlaştırmak 
suretiyle oldukça ağırlaştırmaktadır. Bu konudaki 
hükümler aynen kanunlaştığı takdirde basın ve yayın 
hayatımızın esasen büyük maddî ve manevî güçlük
lere katlanarak görev yapmakta olan bu değerli un
surlarının bîr gün gelip görev yapamaz hale gelme
leri mukadderdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tasarı ile getirilen cezaları Sayın Bakanın söy

lediklerinin aksine fevkalade ağır buluyorum. Bil'di-
ğinıiz gibi, kanunlarımızda yer alan para cezaları bu 
yılın başlarında yayınlanan 2790 sayılı Kanunla 30 

misli artırılmıştır; asgarî ve azami hadleri yükseltil
miştir. Benîm hesaplayabildiğim kadarıyla önümüz
deki Tasan, Ba'sın Kanununda yer alan para ceza
larını, bu artışın üzerine genelde 6,6 katı daha artır
maktadır. Bunu asgarî haddi bakımından söylüyorum; 
tavandaki artış ile ıgene benim hesaplayabildiğime gö
re, para cezaHarındaki artış 2,6 ile 16,6 kaltı arasında 
değişmektedir. 

Genel olarak esasen son zamanlarda cezaları ağır
laştırmak dikkati çeken belirli bir eğilim haline gel
miştir. Türk Ceza Kanununda yer alan cezaları ol
dukça ağırlaştırdık. Belediye cezalarını oldukça ağır-
laştırrnış bulunuyoruz, Çevre Kanunu ile ağır ceza
lar getirilmiştir. Trafik cezaları artırılmaktadır. Mi
salleri çoğaltabiliriz. Simdi düşünüyorum; acaba ce
zaları artırmak suçlara karşı gerçekten bir çare mi
dir?.. Çare olduğu yerler olabilir; ama medenî bir 
toplumda cezaları artırmanın suçların önlenmesinde 
mutlaka çare olduğu inancı yanlıştır ve bu toplumu 
tedirgin eder. 

Türk toplumu medenî bir toplumdur. Türk bası
nı da bir medenî milletin basınıdır. Türk Milleti 60 
yıllık Cumhuriyet tecrübesine sahiptir ve bu 60 yı
lın yaklaşık 33 yılı çok partili hayat içerisinde geç
miştir. Bu süreler içerisinde„ba!sınımızın kusurlarının 
görülmediğini söyleyemeyiz. Elbette kusurları olmuş
tur; lama basınımızın, (Cumhuriyetimizin ve özellikle 
çok partili hayattın ülkemizde benimsenmesinde ve 
yerleşmesinde büyük hizmetleri olduğu da inkâr edi
lemez 

Gerekçede ileri sürüldüğü gibi, yakın geçmişte 
Cumhuriyet ve demokrasiye kasteden, aşırı fikir ve 
eylemleri destekleyen korsan basın türemişse 'bunun 
suçu Türk basınına çektirilemez. Korsan basını tü
reten herhalde Türk basını değildir. x 

Bu itibarla korsan basın için getirildiği söylenen 
hükümlerin bütün bir basın camiasına teşmil edilme
sini uygun bulmaya imkân göremiyorum; yani kor
san basını önleyeceğiz diye ciddî Türk basınını her 
gün ağır ceza tehdidi altında ve tedirginlik içerisin
de bulundurmaya kendimizde hak göremiyorum. 

Korsan basın nedir, ne değildir?.. Bunun açık 
bir tarifti yapılabilir ve bu tarif çerçevesinde 'gere
ken müeyyideler de getirilebilir ve böylece de Türk 
basını ve Türk düşünce ve yayın hayatı her gün ağır 
ceza tehditleri altında bulundurulmaktan kurtarılmış 
olur: 

Konunun uzmanları ve basın kuruluşları ile müş
tereken yürütülecek ciddî bir inceleme ve araştırma 
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sonucunda böyle bir tarifin şümulü ortaya çıkarıla
bilirdi. Böyle müşterek bir çalışma yapıldığına dair 
bir işareti Tasarıda ve gerekçesinde bulamıyorum. 
Basın kuruluşlarımızın böyle bir çalışmaya gönüllü 
olarak ve bir görev olarak katılacakları (şüphesizdi. 
Çünkü, Ankara'da Zafer Çarşısı gibi yerlerde yuva
landığını hatırladığımız korsan basından en çok şi
kayetçi olanlar ve en çok çekmiş olanlar Türk basın 
mensuplarıdır. 

Hükümet, korsan basınla mücadelede en tabiî 
müttefiki olması lazım gelen Türk basınını yanına ve 
safına almayı medense düşünmemiştir. Buna karşılık 
korsan basın için getirildiği söylenen ağır hükümleri 
normal basına da teşmil etmek gibi hatalı bir yolu 
seçmiş igörünımekte'dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemiz 12 'Eylül öncesinde anarşi ve terör 

konusunda ağır tecrübdden geçmiştir. Bunu unutmak 
mümkün değildir. Yakın geçmişte .şartlandırılmış bir
takım silahlı eylemcilerin ve onların silahlı örgütle-
rîriin verilen ve idama kadar giden ağır cezalara rağ
men gözlerini kırpmadan adam öldürdükleri, toplu 
katliam yapabildikleri hatırlanacaktır.. 

Şimdi, idama kadar varan ağır cezalara rağmen 
gözlerini kırpmadan adam öldürebilımiş olan şartlan
dırılmış eylemciler ve' onların silahlı örgütlerinin kor
san basın denilen keridi yayın organlarımda basın su
çu işlemelerine bu Tasarıda getirilen cezalar ne ka
dar ağır olursa olsun engel olamayacaktır. Eğer en
gel alacağı düşünülüyorsa bu yanlıştır; ama Tasarı
daki bu cezaların Türk basını için tedirginlik unsuru 
olmaya devam edeceği ve onun görev yapmasını en
gelleyeceği doğrudur. 

O halde tekrar arz ediyorum; korsan basını ken
di şartları içerisinde, kendi' tarifi içinde düşünmek 
müeyyidelerini de o tariüf ve şartlar içerisinde getir
mek ve ele almak gerekirdi. Tasarının hareket nok
tacını bu bakımdan yanlış buluyorum ve bu görüş
ler çerçevesinde Tasarıda yer alan ve bazıları esasen 
değerli (Komisyonumuz tarafından haklı olarak indi-
riılmiş bulunan cezaların en az yarı yarıya azaltılma
sı taraftarıyım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarı Anayasanın getirdiği haber alma hürriye

tini bir ölçüde kısıtlamaktadır. 16 ncı maddede ya
pılan değişikliklerle eski metinde bulunmayan haber 
kavramı, yazı, .resim veya karikatür gibi ve aynı so
rumluluk kapsamına alınmaktadır. Bilindiği gibi ya
zı, resim veya karikatür gibi şeyler telif eserlerdir ve 
daha çok fikir ve düşünce hürriyeti Be ilgilidir. Ha

ber ise ayrı bir şeydir ve Anayasanın getirdiği ha
ber alma ve haber verme hürriyeti ile ilgilidir; yani 
telif kavramı ile haber alma ve haber verme kavra
mının aynı sorumluluk çerçevesinde ve bir arada mü
talaa edilmesini kanaatimce doğru bulmuyorum. 

Anayasanın 28 inci maddesi basın ve haber al
ma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almakla Dev
leti görevli kılmıştır. Bu tedbir herhalde ceza olma
ması gerekir ve değerli Hükümietimizin böyle ters 
bir yoruma girmiş olabileceğini de düşünemiyorum; 
ama haber alma ve haber verme hürriyetini kısıtla
manın toplumda yol açabileceği dedikodu ortamını 
da az çok görür gibiyim. Çünkü ülkemiz çeşitli dö-
«emlerde bunu yaşamıştır. 

'Haber alma hürriyetini ceza sorumluluklarıyla kı
sıtlamak yerine, dengeli bir tekzip müessesesini oluş
turmak ve geliştirmek her halde daha uygun bir yol 
olurdu; ama Tasarı, tekzip müessesesini de, bazı sü
releri uzatmakla beraber, aslında kısıtlamaktaidır, ze
delemektedir. 

Bilindiği gibi tekzip, şeref ve haysiyetinin ihlal 
edildiğine inanan vatandaş için bir haktır; ama doğ
ru haberin tekzibine karşı, kanunî yallardan diren
mek de basın organı için bir görevdir. Bu ikisinin iyi 
dengelenmesi gerekir'di. Tasarıda böyle bir dengele
menin de gerçekleştirilemediıği düşüncesindeyim. 

(Diğer taraftan, Tasarı ile mevkute tanımına gir
meyen basılmış eserlerde sorumluluk oldukça ge
nişletilmektedir. Eser sahibi ile birlikte, yayınlatana 
da aynı sorumluluk getirilmektedir. Eser sahibi her 
halde sorumlu olmalıdır. Bunda şüphe yoktur; ama 
yayınlatan, eserin muhtevasının suç teşkil ettiğini bi
lemeyebilir. Daha doğrusu bilme vasfında almayabi
lir, bilme imkânlarına sahip bulunmayabilir ve bildi
ğiniz gibi, yayın ıfaaiiyeti, satım ve dağıtım faaliyeti 
birer ticarî faaliyettir. Ticarî faaliyette bulunan ya
yıncının, satıcının veya dağıtıcının üstün bir hukuk 
bilgisi olması da beklenemez. Kaldı ki, vasıflı, yete
nekli, konunun gerçekten erbabı olan birçok bilirki
şilerin bile, aynı bir eser ve yazı hakkında değişik 
fikrî ve hukukî görüşleri ortaya koyduklarını hu
kukçularımız çok iyi bilirler. Toplum ve fikir haya
tımızın gereğÜ de esasen budur; böyle olması tabiîdir. 

Bu sebeple yayınlatan, basan, satan veya dağıtan, 
eser sahibinin fiiline eğer bilerek iştirak etmişse, 
ceza sorumluluğuna tabi olmalıdır ve bu takdirde de 
iştirak hükümleri •uygulanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
'Önümüzdeki Tasarı çok tartışılan bir Tasarıdır. 

Basın organları tarafından tartışılmıştır, basın kuru-
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hışlan tarafından tartışılmıştır, kamuoyunda 'tartışıl
mıştır. Bir tasarı bu 'kadar çok tenkide uğramışsa, bir 
tasarı bu kadar çok tenkide uğruyorsa, her halde o 
tasarınnn düzeltilmesi lazım gelen birçok yönleri var 
demektir. 

Özellikle Gazeteciler Cemiyetinin, çok ciddî bir 
inceleme mahsulü. olarak gördüğüm tekliflerini gör
mezlikten gelmek büyük hata olur. Gerçi Adalet Ko
misyonumuz Gazeteciler Cemiyetinin raporunu, özel
likle geçici maddelerde kısmen göz önünde bulun
durmuş ve bu teklifler doğrultusunda bazı düzeltme
ler de yapmış bulunmaktadır. Bu müspet değişiklik
ler dolayısıyla Komisyonumuza şükranlarımı sunu
yorum; ama yapılan düzeltmeleri de yeterli görme
ye imkân göremiyorum. 

Bu arada, Tasarıya yöneltilen bazı tenkitleri de 
oldukça ıhissî bulduğumu ifade etmeye mecburum. 
Çağdaş Gazeteciler Derneği Basın Kanunu Tasarısı 
ile ilgili olarak 16 Haziran 1983 tarihinde yazılı bir 
açıklama yapmıştır. Açıklamada şöyle deniyor : 

«Ortaya konulan Tasarı, neresinden bakılırsa ba
kılsın, bu acaip Tasarı metni, bir basın yasası tasa
rısı değildir...» ve devam ediliyor; «Hırs içinde ha
zırlandığı anlaşılan Tasarı, basından âdeta init'ükarn 
almak düşüncesiyle hazırlanmıştır...» 

BAŞKAN — Sayın Göktepe, süreniz dolmuştur 
efendim. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarıyı hazırlayan Cumhuriyet Hükümetidir. 

Cumhuriyet Hükümeti, bu Tasarıyı niçin hırs içinde 
hazırlamış bullunsun ve niçin basından intikam duy
gusu ile hareket etmiş olsun?... Bir defa Cumhuriye
ti yönetenlerin, hırs ve intikam duyguları içinde ol
mamaları gerekir. Bu itibarla, Tasarının eksik yön
leri olabilir, yanlış ve hatalı yönleri olabilir. Her 
tasarıda olabilir bunlar. Bunları söylersiniz, bunları 
düzeltmenim yollarımı ortaya koyarsınız, bunları dü
zeltmeyi istemek de hakkınızdır; ama Tasarının ar
kasında hırs ve intikam gibi hislerin yer aldığını id
dia etmeyi ve bunları Cumhuriyet Hükümetine izafe 
etmeyi, çok ciddî deliller olmadığı sürece, insaf ile 
bağdaştırmak mümkün değildir. 

Aslında, bu değerli basm kuruluşumuzun beya
natında da, kendi tabirleriyle biraz hırs kokmakta
dır. 

Değerli üyeler; 
Biz bu ülkede hırsın yerine aklı, öfkenin yerine 

sükûneti, kinin yerine insafı, alınganlığın yerine ol

gunluğu, hislerin yerine objektif düşünceyi koyma
ya mecburuz. Ülkenin huzuru buna bağlıdır. Tasa
rıyı ben de beğenmiyorum; ama bu sözleri beğenme-
diğümi de ifade etoeye mecburum. 

Tasan ile ilgili olarak, vaktin müsaadesi ölçüsün
de bazı görüş ve düşüncelerimi ortaya koymaya ça
lıştım. Tasarının iyi niyet mahsulü olduğuna inanıyo
rum. Bununla beraber, gerek basm ve haber alma 
hürriyeti bakımından, gerekse fikir, düşünce ve ya
yın hayatımızın gelişmesi bakımından düzeltilmesi 
gereken birçok yönlerinin de bulunduğu muhakkak
tır. 

IKurucu Meclisin, bu yönleri de dikkate alarak 
Tasarıya en iyi şekli vereceği inancındayım ve bu 
bu inanç içerisinde Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lar, teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHiStN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Türk basını ile ilgili mevzuatın ceza maddelerini 

yeniden düzenleyen Hükümetin getirdiği Tasarıda, 
Anayasanın yeni ilke ve prensiplerine göre, bir ihti
yaç olduğu kabul edilirse de hürriyetleri ve demok
rasinin gözü ve kulağı olan basının çalışmalarını kı
sıtlayıcı ve cezaları artırıcı maddeler bulunmakta-
tadır. 

Anayasamız basının hür olduğunu ve her türlü 
sansürün yapılamayacağını kabul etmiştir. Buna mu
kabil yeni Basın Tasarısında habercilik ile basın ve 
yayın konularında kısıtlamalar olduğu gibi, cezaî mü
eyyideler de basının çalışmalarını köstekleyecek ma
hiyettedir. 

Bu noktalardan Kanun Tasarısını tetkik ettiği
mizde, gelişmekte olan ülkemizde, basının yeri ve 
özelliğini iyice bilmemiz ve belirtmemiz lâzımdır. 

Ülkemizde basını, toplumda basit bir iletişim va
sıtası olarak tanımak hatalıdır. Ülkemiz gerçekleri 
bakımından basın, dünyaya açılan bir kültür pence
residir. 

12 Eylül öncesi geçmiş iktidarların basına karşı 
tutumları ve gerçek demokrasiyi zedelemeleri neti
cesinde, dünyada olmayan ve fakat ülkemiz için za
rarlı bulunan basın çeşitleri ülkemizde ortaya çık
mıştır. «»Besleme basm», «Kara basın», «Korsan ba
sın» gibi adlar alan bu basın şekilleri artık, Anaya
samızın hükümleri altında yaşayamayacak basın şe
killeridir. 
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Bugün ülkemiz basını, tutumu ile ciddî, millî bir 
basın karakterindedir. Atatürk ilkelerine ve Anaya
saya uygun çalışmalarını hepimiz görmekteyiz. Ya
pılan bazı hataları genelleştirerek basını karalamak, 
kanaatimizce yerinde bir olay değildir. 

'Bu bakımdan, basında kısıtlamalar, yukarıda be
lirttiğim basın çeşitlerinin ortaya çıkmasına sebep ola
cağı gibi, gelecek iktidarların elinde çok tehlikeli bir 
oyuncak olacaktır. Bu şekilde basın, belli bir süre 
iktidarların 'kendi lehlerine gözükürken, birden bire 
aleyhlerine döneceği ve ülkeyi bir çıkmaza sokaca
ğını da unutmamak lazımdır. 

Bugün Türk basını mesuliyetini müdrik, ülke 
menfaatlerini her şeyin üzerinde gören ve dünya ba
sın âleminde özel bir yeri bulunan, demokrasiye sa
dık, kültürel bir basın olma yolundadır. IBu bakım
dan, Türk basını için getirilen kontrol mekanizmasın
da istisnalar gösterilerek özel ceza hükümleriyle Türk 
basınını yaşayamaz hale getirmek hatalı bir tutum
dur. 

Basın mesleğinde çalışanların ortak kaygısı zama
nında, doğru, gerçekçi haber vermektir. Toplumun 
ilerlemesi, gelişmesi için modern bilim dalı olarak ile
tişim mesleği; yani basın bunu, yazı, haber, fıkra, 
karikatür gibi yayın şek illeriyle yapar. 

Gelişmiş ülkelerde haber almak için milyonlarca 
lira para ödenirken, bunun ülkemizde Anayasanın sı
nırları içinde geniş bir basın özgürlüğü ile yapılması
nın gerekli olduğu kanaatindeyim. 

Basın özgürlüğünün demokrasilerde ortak çizgi
leri vardır. îşte istediğimiz, bu ortak çizgi içerisinde 
Anayasada belirlenen hudutlarda asgarî bir ceza sis
temiyle basın özgürlüğünü zedelemeden Basın Kanu
nunu çıkarmaktır. Basın Kanunundaki özgürlüğü 
önleyici cezaların artırılmasında da bazı maddeler
de denge yoktur. 

T>iğer önemli bir konu ise; toplu basın mahke 
melerinin kaldırılması konusudur. Bu konu basın 
hürriyetinde, kendi kanaatime göre, bir geriye dö
nüştür. Zira, bir tek hâkimin kanaati ile karara var
mak çok hatalıdır. Basın konusu özel bir ihtisas işi
dir. «Suç nerede işlenirse, o yerde mahkeme bulunu
yor» denmesi hatalı bir görüştür. Zira Basın Kanu
nunda tenkit ile tahkir arasında veya millî menfaat
ler konusunda karar vermek çok önemli konudur. 
Bunun bir tek hâkime bırakılması hatalıdır. Toplu 
hasın mahkemelerinde ancak hukukun istediği ger
çek bir yöntem ortaya çıkar. Bugün ülkemizde üç ilâ 
beş tane basın mahkemesi kurulursa bu hata önle

nir, ve bu suretle de kadro tıkanıklığı meselesi ve
yahut eleman noksanlığı meselesi de halledilebilir. 

Son zamanlarda basınımızda yeni bir konu daha 
çıkmıştır ortaya. Bu da, bazı basının kazanç hırsıyla 
ortaya attığı, «Basın market» diye adlandırılacak, 
ikinci banker olayı kadar tehlikeli piyango ve talih 
oyunları meselesidir. Basın özgürlüğünü savunan en 
etkili ve tutarlı yol, vatandaşları gazetelerin şu veya 
bu biçimde zarara uğratarak eylem ve işlemlerine 
karşı uyarmak ve korumaktır. Bu bakımdan, Devle
tin, basındaki piyango ve benzeri faaliyetleri önleme
si gerektiği kanaatindeyim. Zira, gazetecilik ve basın 
özgürlüğünün bu tip faaliyetlerle hiçbir ilgisi yoktur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Basın Kanunu hakkında şunları da belirtmeyi ye

rinde görüyorum: 
Tasarıyı, Anayasa çerçevesi içinde istisnaî olay

ları genişletmeden, basının çalışmalarını kısıtlamadan 
yeni bir düzene getirmek lâzımdır. Ülkemiz demok
rasisinde koruyucu ve hürriyetleri savunucu, etkili, 
güvenilir, saygın bir basına ihtiyaç vardır. 

Şimdi bir de sizlere basının iki büyüğünün, (ki, 
bir tanesi rahmetli Burhan Felek) Şeyh-ül Muharri
rin 1982 senesinin Ağustos ayında, «Anayasa ve Ba
sın» diye yazdığı makalede bir paragraf okuyaca
ğım. Sayın büyüğümüz bakın ne diyorlar: 

«Basın ve gazeteci hakkında ileri geri konuşan 
zevata şunu hatırlatmayı 60 yıllık bir tecrübeden son
ra vazife bilirim: 

1. Basın hürriyeti bir hükümetin veya şahsın 
aleyhinde haklı haksız, ileri-geri yazmak değildir. 

, Basın hürriyeti, l(Buraya dikkat buyurun) olduğu yer
den gazete sütununa geçinceye kadar bir olayı de
ğiştirmeden, kimsenin müdahalesi olmadan yazabil
mek tir. Ben, 60 yıllık gazetecilik hayatımda her türlü 
zorluğa rağmen istediğim gibi yazdım. Marifet, söy
lemesini bilmektir. S 

İkinci basın kupürüm rahmetli Mustafa Yücel 
Ağabeyimizin. (Rahmetle analım hepimiz.) O da ge
çen sene Bayram Gazetesinde «Anayasa ve Basın» di
ye yazdığı başmakalede, Anayasa müzakereleri sıra
sında basında yapılan kısıtlamalar konusunda görü
şünü şu şekilde söylüyor: 

«Basına her türlü tedbir yoluyla dağıtımı önle
mek, basını tamamen yanlış yollara sevketmeyi sağ
lar ve bu suretle basın başka türlü bir basın haline 
gelir. Basının kontrolünü otokontrol haline getirin; 
fakat cezaî müeyyideleri artırarak yapmayın.» diyor; 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Basın konusunda en son olarak söyleyeceğim hu

sus şu: Benden evvel konuşan Sayın Göktepe karde-
şimdi söylediği gibi, Türkiye'de bir korsan basını 
veyahut bir besleme basını değil, millî basını düşüne
rek bu Kanunun maddelerinde bazı düzeltmeler yap
mak ihtiyacını duyuyorum. Maddeler gelince arz 
edeceğim. 

Saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YAR/KIN — Sayın Başkan, Sa

yın Bakanım, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Bugün Anayasamızın 25, 26, 28, '29, 30 ve 32 nci 

maddelerine göre yeniden çıkarılması gereken Basın 
Kanunu Değişikliği Tasarısı üzerinde görüşmeye baş
lamış bulunuyoruz. 

Demokratik hayatın kurulmasında ve kökleşme
sinde, kamuoyunun oluşmasında, ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasal alanlardaki gelişmelerde basının 
önemli katkısı olduğuna, basma bu konularda önem
li, kapsamlı ve sorumluluğunu da kendi bünyesinde 
taşıyan büyük görev düştüğüne hepimiz inanıyoruz. 
Gerçekten basın kamuoyunun en önemli temsilcisi
dir. Halkın, Devlet hayatının çeşitli alanları üzerin
deki görüşü basın yolu ile ^ortaya konur. Dolayısıy
la, Basın Kanunu basın mensuplarının değil, bütün 
okuyucuların, herkesin ve hepimizin kanunudur. 
Onun içindir ki, basın özgürlüğüne dayanan demok
rasilere ancak gerçek demokrasi denilir. 

Bu ve benzeri ilkeleri ve sözleri basın için daha 
artırarak ve inanarak söyleriz; ama bütün bu sayı
lara uygun vasıfta bir basının oluşmasının da ancak 
başta kamuoyunu oluşturma olmak üzere basının ken
disinden beklenilenleri yapabilecek bir özgürlüğünün, 
bir serbestliğinin bulunmasına bağlı olduğunu da hiç
bir zaman unutmamak gerekir. Burada büyük Ata
türk'ün basın için söylediği ve hepimizin sık sık tek
rarladığı; «Basın özgürlüğünden doğan sakıncaları 
gidermenin tek yolu yine doğrudan doğruya basın 
özgürlüğüdür.» şeklindeki sözünü tekrar ederek, bu 
sözün bu Yasa Tasarısını incelerken hepimize reh
ber olması gerektiğini belirtmek istiyorum. 

Evet; gerçekten gerek demokrasinin gerçekleşme
sinde ve gerekse ıtoplumların kalkınmasında hür bir 
basının varlığının daima önemli yeri vardır ve öyle 
olmuştur. 

Sözlerimin başında, basına düşen büyük görevin 
kendi bünyesi içinde önemli bir sorumluluğu da ta
şıdığını ifade etmiştim. Gerçekten hür basının kanu

nun öngördüğü hallerde sorumluluğu da yüklenme
si zorunlu olmuştur. Bu nedenledir ki, 1950 yılında 
yürürlüğe giren 5680 sayılı Basın Kanunu, mevku
telerde işlenen suçlarda, suçu vücuda getiren yazıyı 
yazan veya resmi yapan kimse ile birlikte mevkute
nin sorumlu müdürünü de müştereken sorumlu tut
muş ve bu esas çeşitli değişikliklerle aynen korun
muştur. Ancak, 1979 yılında çıkarılan 2131 sayılı 
Kanunla sorumlu müdürler; daha doğrusu basın 
hürriyeti veya basının daha serbestçe oluşması lehine 
bir değişiklik yapılarak, müşterek sorumluluk esa
sında bir değişiklik yapılarak, sorumlu müdür için 
verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına çev
rilmesi ve sorumlu müdürler için emniyet gözetimi 
altında bulundurulma cezası verilemeyeceği kabul 
edilmiş olup, görüştüğümüz Tasarı metninde de bu 
husus aynen korunmuştur. 

Tasarının maddelerini görüşürken, hiçbir zaman 
basını suç işleyen bir araç olarak düşünmemek ge
rekir. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Ta
sarısı burada görüşülürken arz etmiş ve «12 Eylül ön
cesi korsan mitingleri; yani kanunsuz toplantıları 
göz önünde tutarak Tasarının maddelerini düzenler
sek büyük yanılgıya düşeriz. Oysa şimdi Tasarının 
hükümleri hep kanunsuz toplantıların tepkisi altında 
toplantı düzenleyiciler için öyle ağır hükümler getir
mektedir ki, neredeyse toplantı ve gösteri yürüyü
şü düzenletmeme yasası hazırlıyoruz.» demiştim, bu 
mealde bir ifadede bulunmuştum. Basın Kanunu Ta
sarısı görüşülürken de ölçümüz hiçbir zaman *12 Ey
lül öncesi korsan basın; yani yasalara göre kurulma
mış, müesseseleşmemiş, bir nevi yeraltı çalışması ile 
hazırlanan veya ya anlaşarak, ya da zor kullana
rak, tehditle bazı matbaalarda baskı, dağıtım ve yayın
ları yapan, yazdıran ve bastıranların toplumda yarat
tığı huzursuzluklar bize ölçü olmamalıdır. Bu ölçü 
bizi gerçek basın için ağır müeyyideler getirmeye sev-
kederse ülkemizde basının toplumsal işlevi büyük 
ölçüde zarar görür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Kanun Tasarısının bazı önemli maddeleri

ne kısa başlıklarla değinmek istiyorum. Bu değindi
ğim hususları maddeler geldiği zaman önergeler ver
mek suretiyle daha geniş şekilde arz edeceğim. 

Önce Tasarının Adalet Komisyonunda yerinde 
ve olumlu bazı değişiklikler gördüğünü kaydetmek 
istiyorum. Sayın Bakanımız da açıkladılar. Bunlar
dan en önemlisi, ek birinci maddeye ilave edilen 
son fıkradır. Gerçekten bir toplatma kararının basın 

I 
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kuruluşlarına ekonomik yönden vereceği büyük za
rarı göz önünde tutan Komisyon, bu son fıkra ile, 
cumhuriyet savcılıkları tarafından verilecek toplat
ma kararlarının, mahkeme kararı ile hükümsüz kal
ması halinde mevkute sahiplerine uğradıkları zara
rın tazmin edilmesini isteme hakkını kabul etmiştir. 

Yine Komisyonda bazı hapis cezaları kaldırılmak, 
bazılarında da miktarları indirilmek suretiyle olum
lu değişiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca, Ek 1 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki, 
basım aletleri ve makinelerinin kaçırılmasını, değişti
rilmesini, ziyaa uğramasını ve tahribini önlemek için 
tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler 
alınır, hükmüne açıklık getirilmek üzere bu tedbir
lerin makineler ile diğer basım aletlerinin faaliyetini 
•engelleyemeyeceği hükmü de eklenmiştir. 

Hemen ifade edeyim ki, maddelere geçildiği za
man da arz edeceğim gibi, bu değişiklikler Tasarıyı 
tamamen olumlu hale getirmiş değildir, önce sorum
lu müdürde aranacak niteliklerle ilgili olarak Ba
sın Kanununun 5 inci maddesinin altıncı bendi değiş
tirilirken, bir de Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
görev alanına giren suçlar ile bu mahkemelerin gö
revine giren suçları tahrik ve teşvikten hüküm giy
memiş olma şartı da ilave edilmiştir; sorumlu mü
dürde aranacak vasıflar arasına. 

me esasının maddelere ilavesinde zorunluluk oldu
ğuna değineceğim. 

Basın Kanununun 35 inci maddesinde basın yo
luyla işlenmiş suçlardan dolayı günlük mevkuteler 
hakkında 3 ay, diğer basılmış eserler hakkında 6 ay 
içinde açılmayan davaların dinlenmeyeceği; yani da
va açma hakkının düşeceği hükmü yer almıştır. Ta 
sarıyla bu süreler bir misli artırılmıştır; 3 ay, 6 ay, 
6 ay, 1 yıl yapılmıştır. Madde görüşülürken gerek
çesini belirteceğiz. Kanundaki 3 ve 16 aylık süreler ye
terlidir. İki yönüyle bu sürelerin artırılması hatalı ol
muştur en azından: 

t. Basını daha uzun süre ceza tehdidi altında 
tutmamak gerekir. 

2. Basın suçlarının etkisinin yaygın olacağı dü
şünülerek davaların bir an önce açılmasında toplum 
yararı vardır. 

Tasarıyla toplu basın mahkemeleri de kaldırılmak 
istenmektedir, flu da hatalı olmuştur. Otuz küsur 
senedir var olan bir sistemi daha ileriye götürmek 
gerekirken geriye gidilmiştir. iBasın davalarının ihti
sas isteyen, buna ihtiyaç gösteren niteliği olduğu ve 
toplu basın mahkemelerinin basın özgürlüğü için da
ha büyük güvence teşkil ettiği âdeta göz önünde tu
tulmamıştır. 

Basın araçları; yani makineler ve diğer basım alet
lerinin basın hayatındaki büyük önemini hepimiz bi
liyoruz. Bu nedenledir ki, basım aletlerinin suç aleti 
olduğu gerekçesiyle dahi müsadere edilemeyeceği, iş
letilmekten alıkonulamayacağı esası 196?1 Anayasa
sında yer almış, 19$2 Anayasasında da bu esas, bu 
ilke kabul edilmiş; ancak Anayasada sayılan bazı 
önemli suçlardan mahkûmiyet hali için istisna getiril
miştir. Tasanda bununla ilgili hüküm düzenlenirken 
sayılan suçlardan mahkûmiyet halinde âdeta otoma
tik müsadere hali kabul edilmiş, hâkim takdirine yer 
verilmemiştir. Bu müsadereyi Türk Ceza Kanunu
nun 36 ncı maddesinin kapsamı içinde görmemek, 
buna özel bir yer vermek ve dolayısıyla hâkim tak
dirine imkân bırakmak Anayasanın 30 uncu mad
desinin esprisine daha uygun olacaktır. 

Tasarının en ağır maddelerinden birisi de Ek 5 
inci maddedir. Madde görüşülürken daha geniş şe
kilde üzerinde durulacaktır. Söz konusu maddenin 
birinci fıkrasıyla her türlü yazı veya resmin dağıtı
mı . tedbir yoluyla ve hâkim kararıyla önlendiği hal
lerde, Kanunun bu suçlar için öngördüğü cezaların 
üçte bire kadar indirilerek uygulanacağı belirtilmiş
tir. Bu hüküm neşirsiz basın suçunu oluşturmakta
dır ve gerekçesinde de Anayasanın 28 inci maddesi-

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına 
giren suçların çok büyük bölümü ya ağır hapis ve
ya 5 yıldan fazla hapis cezası öngörülen suçlar olup, 
bunlar esasen Basın Kanununun 5 inci maddesinde 
yer almıştır. Yani altıncı bendin başında ağır hapis 
cezasıyla veya 5 yıldan fazla hapis cezasıyla hüküm 
giymemiş olma şartı yer almıştır. Tekrar belirtilmesi
ne lüzum yoktur. Ağır hapis ve 5 yıldan fazla ol
mayan hapis cezaları için ise Devlet Güvenlik Mah
kemesinin görev alanına girse dahi fıkraya bu yön
de bir ilave yapmaya veya genişletilmeye ihtiyaç ve 
zorunluluk yoktur. 

Basın hayatında sorumlu müdürün, yayımlayan-
nın, basanın fonksiyonlarının önemli olduğunun bi
linci içinde, sistemde öngörülen objektif, yani bir 
ölçüde müteselsil sorumluluğu kabul ederken, bu 
kişilerin, hatta bir yerde satan ve dağıtan da, suç 
teşkil eden yazının suç olup olmadığını bilip bilme
diği hususunu da araştırmak gerekir. Maddeyi görü
şürken bu konuda gerek sorumlu müdürün, gerek ya 
yınlayanın, gerek basının, dağıtanın muhtelif haller
de, (Hangi hallerde olacağını madde açıklıyor) dağı
tana kadar inen sorumlulukta suç vasfı olduğunu bil-
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nin beşinci fıkrasında buna imkân verildiği açıklan
maktadır. Bu gerekçe sanıyorum hatalı bir varsayım
dan hareketle açıklanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, süreniz dolmuştur 
efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Bağlayacağım Sa
yın 'Başkanım. 

Anayasamızın 28 inci maddesinin beşinci fıkra
sında fıkrada sayılan ağır suçların işlenmesi halinde, 
dağıtım olmadan toplantıkna veya basılmasını önle
me; yani yalnızoa dağıtımın durdurulması hükme 
bağlanmıştır. Oysa Tasanda bu halde dahi; yani da
ğıtımı önledikten sonra dahi ayrıca ve sanki neşir 
olmuş ve suç fiili işlenmiş gibi, henüz işlenmeyen fii
le az da olsa bir ceza verilmekle Anayasamızın 28 
inci maddesinin söz konusu fıkrasının amacı aşılmış 
ve ona aykırı bir hüküm getirilmiştir. Adeta kişiye 
yargılanmadan ceza verilmesi gibi bir sonuç doğmak
tadır. Bu nedenle, Ek 5 inci maddenin birinci fıkra
sı da sanıyorum kaldırılması gereken fıkralardandır. 

Tasarıda para cezalarının aşın derecede artırıl
ması konusuna Sayın Göktepe değindiler. O konuda 
ben de aynı şeylere temas etmek istiyorum. Bilindi
ği gibi 22 Ocak 1983'ıte yürürlüğe giren 2790 sayılı 
Kanunla para cezaları 30 katına kadar artırılmıştır. 
Bu Kanun yürürlüğe gireli henüz 1 yıl olmamıştır. 
Bu Kanunla 30 katına kadar artıran ve asgarî had
di hafif para cezalarında 1 500, ağır para cezaların
da 3 000 lira olarak belirlenen para cezaları, şimdi 
bu Yasa ile şu kısa süre içinde para değerinde tekrar 
8 - 1 0 kat düşme olmuş gibicesine, 8 kat, 10 kat, 12 
kat artırılması yapılmıştır. Hemen ifade edeyim ki, 
cezaların artırılması her şeyin tek çaresi değildir. 
Tasarının ceza maddelerini görüşürken de bu husus
ları dikkate almakta yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Tasarıyı gö

rüşürken, başta da belirttiğim gibi, Büyük Atatürk' 
ün belirttiğim sözü hepimize rehber olmalıdır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon, değerli Hükü
met Temsilcileri; sözlerime başlamadan önce hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan; 
Tarihimizin geçmişine bir bakacak olursak, ikti

dar olmak dsteyenler de, iktidar kalmak isteyenler 
de hep basını seçmişlerdir. İktidar olmak isteyenler 
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kendine hâs basın oluşturmak istemişlerdir. İktidar
da kalmaya devam etmek isteyenler de basını ya kısıt
lamışlar, veyahut hapsetmişlerdir. 

Şimdi ben, benden önce konuşan değerli arka
daşlarımın ortaya koydukları görüşlerin hemen hep
sine katılmakla beraber, bir değişik yönden olaya 
bakacağım. 

Kutsiyetine inandığımız bu binanın altında Da
nışma Meclisi görev yapmaktadır. Danışma Mecli
simizin görevleri mahduttur, bellidir: Anayasa yap
mak, her zaman söylediğim gibi, Partiler Kanunu 
yapmak, Seçim Kânunu yapmak; zaman ve imkân 
varsa diğer acil ihtiyaçları halletmek. Şimdi görü
yoruz ki, 80'e yakın tasarı bizi bekliyor. Sanki biz
den sonra gelecek Yüce Meclis başka bir iş yapma
yacak, yapamayacak veya güven duyulmayacak, ne 
var ne yok hepsini bu Meclisten geçirmek istiyor
lar 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinize 
sorarım: 2-3 yıldan beri hiç izin yaptınız, dinlendi
niz mi?.. Ne var yani?.. Basınımız için uygulanacak 
müeyyide mi yok?.. Uygulanmıyor mu müeyyideler?.. 
Pekâlâ uygulanıyor; ama her nedense alelacele yine 
Basın Kanununu yeni cezaî müeyyidelerle donatıp 
yürürlüğe sokmak için bir acelelik içerisine girilmiş
tir. Şahsım adına, bu Kanunun gelecek meclislere bı
rakılması görüşündeyim. Çok önemli ve acil olma
dıkça, geleceği bağlayıcı tasarı ve tekliflerin bu Mec
liste görüşülmemesi kanaatindeyim. Şimdi sıra Basın 
Kanununa geldi: 

Basın Kanunu gerçekten çok önemlidir ve haber 
alma özgürlüğüyle ilgilidir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Haber alma özgürlüğü basınımızın haber verme 

özgürlüğüyle de sıkı sıkıya bağlıdır. Eğer basının ha
ber verme özgürlüğü yoksa, basınımıza rahat haber 
yazma imkânı bırakılmaz ve basınımız cezaî müeyyi
delerle donatılırsa, işte haber alma özgürlüğü de tabîi 
ki olamayacak. 

iBen günde beş altı gazeteyi okumazsam o gün 
sanki büyük bir boşluk hissediyorum ve doyurucu 
haber arıyorum. Sanıyorum demokrasi ile idare edi
len bütün ülkelerde bu ihtiyaç vatandaşın en tabiî hak
kıdır. Beyaz boş kâğıtlar çıkacaksa, haber değerlen
dirmeleri mutlaka cezaî müeyyidelerle donatılacak-
sa, öyle bir memlekette demokrasiden ve hür basın
dan söz etmek elbette mümkün olamayacaktır. Zira 
basın düşüncelerin açıklanmasında en etkili araçtır. 
Basının bu bakımdan son derece gerekli ve etkili bir 
görev yapması gerektiği aşikârdır. 
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Yukarıda 'belirttiğim gibi, basının demokratik ül
keler için ne derece önemli olduğunu bütün dünya 
ülkeleri de kabul etmiştir. 

Bu nedenlerle bu Kanunun önemine ve bu Mec
liste değilde gelecek meclislerde görüşülmesi gerek
tiğine gerçekten inanarak, bu (Kanunun bu Mecliste 
görüşülmesine müspet oy kullanmayacağımı arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Hamitoğulları, buyurunuz efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım;. 
Görüştüğümüz Yasa Tasarısı inancıma göre sa

dece bir Basın Tasarısından ibaret değildir. Düşünce, 
yazma, fikir üretme, fikir yayma gibi ülkenin bütü
nünü kapsayan çok boyutlu ve dibine inilemeyecek 
derinlikleri kuşatan önemli bir konudur. 1982 Ana
yasasının somutlaşmasına imkân verebilmek için ha
zırlanmasında böylesi bir meşruluk bulunan bu önem
li Yasa Tasarısının, kısaca arz etmeye çalıştığım bo
yutlarıyla mütenasip bir şekilde Yüce Hükümetten 
Meclisinize gelmediğini üzülerek belirtmek isterim. 
Buna rağmen Yüce Meclisin Adalet Komisyonu bu 
kısa süre içinde bu olumsuz yanlarını ne denli yu-
muşatabilme imkânı varsa onu yapmaya gayret et
miş ve biraz daha mükemmelleştirerek huzurunuza 
getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan arkadaşlarımın belirttikle

rine hiç değinmek istemeyeceğim. Aslında belirtmem 
gereken konuları da yeterince belirtmek imkânına 
sahip değilim. Üzülerek ifade ediyorum ki, bu kadar 
önemli bir Kanun Tasarısına bile, biliyorsunuz kı
sa süreli tatil dönüşünde bugün aldım ve. şöyle bir 
'bakabildim. Tabiî «Şöyle bir bakabildim» derken, 
daha önce gerek basında, gerek diğer yerlerde söz 
konusu edildiği oranda bundan haberimiz vardı; ama 
burada söylemek istediğim birinci nokta şudur de
ğerli arkadaşlarım: 

Yeni Türkiye'yi siyasal boyutlarıyla kurarken ge
lişmiş bir basını, Türkiye'nin özlemlerine uygun bir 
basını üretebilecek bir Yasa Tasarısı değildir bu. Bi
rinci önemli çizgi budur. Sadece geçmişte kalması ve 
1980 öncesi uygulamaların içinde oluşmuş, hepimizi 
üzen sınırlı bazı uygulamaları göz önüne alarak ha
zırlanmış bir Tasarıdır ve cezalardan ibarettir; dik
katinizi çekerim. Oysa, dün eğer Türkiye o duruma 

düşmüşse birçok nedenler arasında basın yetersizli
ğinin de önemli bir yeri olduğu şüphesizdir. Kısaca 
basını geliştirmek lazımdır değerli arkadaşlarım. 'Ba
sını geliştirmeden Türkiye'de demokrasi de dahil 
(«'Basın» derken gayet tabiî basın-yayın ve bütün bun
ların içerdiği geniş alanı kastetmek istiyorum) ilerle
mek mümkün değil. Ne acı tecellidir ki, Anayasa ha
zırlığı konusunda, gerisinde bir yüzyılı bulunan Tür
kiye'mizde halen basın özgürlüğünü tartışır durum
da olmak, Türkiye'mizde demokraside ileri bir yol 
aldığımızı göstermemektedir ve maalesef getirilen 
Tasarı da sadece cezalarla yetinen bir yaklaşım için
dedir. Oysa kötü niyetli olan sınırlı kimseler için el
bette getirilmesinde isabet olabilecek cezalar yanın
da, basın özgürlüğünü ve basını geliştirebilecek me
kanizmaları taşıması gerekir idi. Ancak o zaman Ana
yasamızın ruhunda yansıyan anlam somutlaşmış 
olurdu. 

Çok değerli arkadaşlarım; 

Esefle ifade etmek istediğim bir başka nokta var; 
o da şudur* Maalesef Türkiye'mizde basının önemi 
ve işlevi halen bilinmemek'tedir. Lütfen karşıdaki çok 
değerli basın mensuplarının oturdukları yere bakı
nız. Ben çok sempati duyduğum tanıdık simalardan 
bir örnek dışında başka kimseyi göremiyorum. Tür
kiye'de basm bile bu Basın Tasarısına gösterilmesi 
gereken ciddiyeti, önemi göstermemektedir. Kar
şımda hiçbir değerli yazar göremiyorum; Meclis mu
habirleri dışında. Sadece tanımadığım bir değerli mü
messil var, o da herhalde dernek mensubudur; bile
miyorum. Bu önemli bir tespittir. Sadece Hükümet 
değil, basın bile basın özgürlüklerini yeterince, Tür
kiye'yi bütün sorunlarıyla kalkındırabilecek, güçlü 
bir toplum haline getirebilecek durumda değildir. Ge
lin görün ki Tasarıda bunların hiçbiri yoktur. Halbu
ki Meclislerde, bu gibi tasarıların görüşüldüğü yerde, 
o ülkenin basınının en önünde yer alan mümessilleri 
bulunur ve temsilcilerle bu konulan görüşür, onları 
bilemedikleri konularda bilgilendirir. Bilinmiyor ba
sının önemi. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bir ülkede yazılamıyor, çizilemiyorsa o ülkede hiç
bir şey olamaz. Düşünce özgürlüğü sadece doğru bi
linenleri söylemek değildir; o toplumun yararına 
olan her türlü düşünceyi üretecek kaynakları oluştur
maktır. O kaynakların olmadığı yerde zaten özgür
lük de olsa yararlı bir şey üretmek ve yaymak müm
kün değildir. 
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Değerli arkadaşlarını; 
Basın sadece haber alan ve haber veren bir me

kanizmadan ibaret değildir. Basının bunun yanında, 
yalnız ülke yöneticilerine danışmanlık yapan, karar 
veren mercilere bedava hizmet ©den çok önemli bir 
görevi vardır ve Türkiye bakımından bu konu son de
rece önemlidir. Çünkü maalesef Türkiye'de söz ge-
limi üzümlerin en güzeli yetişir, fındığın en güzeli; 
ama hükümetler yetişmiyor maalesef Türkiye'de, 
tşte yetersiz hükümetlerin, yetersiz bakanların ek
sikliklerini yeterli bir basm örter değerli arkadaşla
rım. iBü hizmet değeri hiç bir şeyle ölçülemeyecek 
kadar önemli bir hizmettir. ıBu hizmetin açık olduğu 
yerde yazarlar, çizerler, araştırmacılar, bilim adam
ları ülkeye yönelik olan hizmet aşklarını fikre dönüş
türerek bunlar kanalıyla hizmet şeklinde ortaya ko
yarlar. tşte basın özgürlüğünün en önemli noktala
rından biri kısaca; bu karar verebilecek mercilere 
yardımcı olmak, dayanak olmak, onları olumlu şe
kilde eleştirerek, daha doğru kararlar almalarına 
imkân vermektir.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka önemli nokta: IBugün çağdaş demok

rasilerin meşruiyet temelini kuran en önemli öge gö
nüllü itaattir. Gönüllü itaati ise gelişmiş bir basm 
ortaya koyar. Belediye reisinden, Başbakana değin 
uzanan zincirde alınan hiç bir karar, eğer daha ön
ceden basın-yaym organları aracılığıyle halka anla-
tılamazsa, isabetle uygulanamaz ve hedefine varamaz. 
Gelişmiş bir basının olmadığı yerde bu mekanizmalar 
da işlemez, işletilemez. 

Değerli arkadaşlarım; 
ıBir üçüncü önemli özelliği söylemekle yetinece

ğim. <1980 öncesi Türkiye'sinin anarşiden çektiğini 
hepimiz biliyoruz. Anarşi mihraklarının ve anarşist
lerin ülkenin tümüne yayılamamalarının, genişleye-
memelerinin en önemli bir nedeni, görüyorum ki, 
bugün unutulmak üzeridir. O da şuydu: Ülkede de
mokrasinin varlığı özgürlüğün varlığıydı. Bu de
mokrasi ve özgürlüğün savunulması diktatörlük pe
şinde olan anarşistlerin eylemlerini sınırlayan en bü 
yük faktördü. Onun için basın özgürlüğünün olma
dığı yerde diğer özgürlüklerin de olmayacağından 
emin olmalısınız ve bunların olmadığı yerde, ben ina
nıyorum ki, anarşi ve terör yeni yeni kaynaklar bulur. 
Onun için, buna benzer tasarılar hazırlanırken, aslın
da anarşiye karşı, teröre karşı tedbir diye gösterilen 
yanlan yanında, getirilen düzenlemelerin asıl bugün 
savunulan toplumsal değerlerin yaşatılmasına imkân 

verebilecek bir kaynak haline getirilmesi vazgeçilmez 
bir zorunluluktur. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Geneli üzerinde konuşurken, basının işlevi ve 

önemine ilişkin bir-iki nokta ile sınırlandırmakla ye
tiniyorum... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları konuşma süre
niz doldu efendim. Lütfen bağlayın. , 

BEŞÎR HAMÎTOÖULLARI — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım, ben de hissettim efendim. 

Konuşmamı bitirmeden önce yine basının bilin
meyen bir-iki boyutuna izninizle değineyim. Bunlar 
bilinmediği için sık sik yapılan şeylerdir. 

Bir büyük gazete düşünün, bir büyük dergi dü
şünün; bir yazarın küçük bir yasaya riayetsizliği do
layısıyla kapatılıyor bu. [Şimdi, bir yazarın kendi ek
sikliği, kusuru dolayısıyla bu gazete kapatıldığı za
man ne oluyor?.. Değerli arkadaşlarım; bunu düşün
mek lazım, bunu bütün boyutlarıyla algılamak la
zım. Bunun yeterince algılandığı kanısında değilim. 
Millet kürsüsünde bu nedenle bunu belirtmeyi bir 
görev biliyorum. Orada yazan-çizen herkesin cezalan
dırılması demektir arkadaşlarım. Ceza ile suç arasın
daki nispetsizliği belirtmek için söylüyorum. Bir ya
zar düşünün; gecesini gündüzünü memleketine, in
sanlığa hizmet için hasreden yazarları düşünün ve 
bu günlerce yazmaz çizmez... Bu ona verilmiş ceza
ların en ağırıdır; hiç bir suçu olmadığı halde. Bir ga
zete düşünün milyonlarca kişi tarafından okunuyor; 
500 bin satıyorsa, 500 bin aile alıyorsa söz gelimi ve 
hatta daha az; her gün o belli gazeteyi okuyan oku
yucuyu cezalandırma olmuyor mu değerli arkadaşla
rım?.. Bana göre cezalandırmadır. Günde en aşağı 
4-5 gazete okuyan bir kişi falanca fıkra yazarının 
küçük bir riayetsizliği nedeniyle, küçük bir suçu ne
deniyle kapatılmışsa... Eğer yazarın suçu varsa, 
onunla sınırlı olmalıdır; ama bu Tasarıda tabiî ay
rıntılar üzerinde arkadaşlarımız örnekler verdiler, 
sırası gelince belki ben de söyleyeceğim; ama amacı 
aşan cezalara gidildiği takdirde basını geliştirme ye
rine, basını köstekleme gibi bir sonuçla karşılaşabi
liriz. 

Basın özgürlüğünü suiistimal edenler vardır. Ba
sın özgürlüğünün mezar kazıcıları vardır bugün ba
sın arasında; haber diye haberle ilgisi olmayan ha
berler veriyorlar. (Ben kendimden örnek verebilirim; 
birçok şey söylemediğim halde, haber diye veriyor, 
«Söyledi» diyor. Halbuki söyledi diyen kişiye öyle 
bir şey söylemiş değilim; ama o bunu öyle yazıyor 
diye, o bunu böyle çiziyor diye öyle olmayanları da 
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cezalandırmış olmaz mıyız, eğer genele yönelik bir 
cezayı koyarsak veya getirirsek?.. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, eğer ihtiyacı
nız varsa Genel Kuruldan karar aılmak zorundayım. 
Zamanınızı biraz fazla aştınız. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
özür dilerim; bitiriyorum; zamanımı biraz aştım efen
dim. 

BAŞKAN — Eğer devam etmek istiyorsanız ko
nuşmanıza, Genel Kuruldan karar almak zorundayım 
efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — (Bitiriyorum Sa
yın Başkanım; teşekkür ederim. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
'Maddelere geçilirken, Adalet Komisyonumuzun 

bu eksik Tasarıyı, yanlış yanlan olan Tasarıyı ve çok 
aceleye getirilmemesi gereken Tasarıyı geliştirmek 
için yaptığı gayretleri, daha büyük ölçüde yapacağı
nıza inanarak ve bunu umut ederek hepinizi saygıyla 
selamlıyor, Sayın Başkanımdan özür diliyorum. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum İSayın Hamit
oğulları. 

'Değerli üyeler; Sayın Hamitoğulları'nın temas et
tiği iki konuda küçük bir bilgi arz edeceğim. Basın
dan İstanbul Gazeteciler Cemiyeti 'Başkanı bugünkü 
müzakerelerimizi takip etmektedirler. Sayın Haımit-
oğulları bilgi sahibi olsunlar; bu bir. 

İkinci husus da; hükümetlerin ve bakanların ye
tersizliğine temas buyurdular Sayın Hamitoğulları. 
Hükümetlerin ve bakanların yeterli olup olmamala
rı bizim Meclisimizin konusu değildir. 

Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Hür basının önemi Tasarının genel gerekçesinde 

çok güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Gerekçede de
niyor ki; 

«Kimin ne yaptığı bilinmeyen bir yerde seçmen
lerin Devlet idaresini yönlendirdiğinden ve halkın 
gerçek temsilcilerini seçtiğinden söz edilemez. İdare 
edenlerin de temsil ettikleri kitlenin düşüncelerini 
bilmeden, onların iradelerini Devlet iradesinde ege
men kılmaları mümkün değildir. 

'Düşüncelerin açıklanmasında en etkili araç olan 
basının bu bakımdan son derece gerekli ve etkili bir 
görev yaptığı açıktır.» 

Bu gerekçeye fazla bir şey eklemenin gereksizli
ğine inanıyorum. Yalnız maddelerin bu gerekçeye 

bütünüyle paralel bir şekilde düzenlendiğini esefle ka
bul edemiyorum. 

Değerii arkadaşlarım; 
27 Mayıs Harekâtının Lideri Rahmetli Gürsel'in 

basınla ilgili bir benzetişini ifade etmeden geçeme
yeceğim. Devletimizin Dördüncü Cumhurbaşkanı 
bir münasebetle basın için şöyle demişti; «Basın, 
millet tavanında asılı kristal bir avizedir.» Bu benze
tişte toplumu aydınlatma hizmetinin ifadesi saklıdır 
ve kristal deyiminin içinde bir incelik, bir zarafet 
vardır, öyle sanıyorum ki, 'özdeyiş sahibi bu benze
tişi yaparken, basının toplumu aydınlatma hizmetini 
yürütmesi sırasında ince bir espriye ve zarif bir üs
luba sahip olması gerektiğini vurgulamak istemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; bu kısa girişten sonra, 
Tasarının olumlu ve olumsuz yönlerini kısaca belirt
meme izninizi rica ediyorum. 

Malum olduğu üzere, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 5 inci maddesi, mevkutelerde yazı işlerini fii
len idare eden sorumlu müdürlerde bulunması gere
ken şartlan yedi bent halinde saymaktadır. Sorumlu 
müdür, tabiri caizse, mevkutenin paratoneridir. 5 
inci maddenin en önemli bendi (6) numaralı benttir. 
Bu bent hükmüne göre, sorumlu müdür olabilmek 
için bazı suçlardan hüküm giymemiş olmak gerek
mektedir. Düşünmek gerekir ki, hem paratoner ola
caksınız; bütün yıldırımları, şimşekleri üstünüze çe
keceksiniz, mevkutedeki hemen hemen her yazı ve 
haberin hesabı sizden sorulacak, hem de hiç suç iş
lememiş olacaksınız... Kanaatımca, görevin niteliği 
dolayısıyla '(6) numaralı bentteki suçları fevkalade 
sınırlı bir seviyede tutmak gerekir. Kaldı ki, Kanu
nun "7 nci maddesinin birinci fıkrasına göre mevkute 
sahibi, yine 13 üncü maddesine göre de muhabirler 
aynı bent hükmüne tabi tutulmuş bulunmaktadır
lar. 

Tasarı, «Taksirli suçlardan hüküm giymiş olma»yı 
şartların dışına çıkarmıştır; bunu memnuniyetle kar
şılıyoruz. Yani, kasıtsız olarak suç işlemiş bulunan 
bir kimse beş yıldan fazla hüküm giymiş olsa bile, 
gazete sahibi, sorumlu müdür veya muhabir olabile
cektir. 5 inci maddenin (6) numaralı bendinin bu şe
kilde değiştirilmesi isabetli olmuştur. Ancak aynı 
bende «Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet ve kaçakçılık 
suçlarının yanında, Devlet güvenlik mahkemelerinin 
görevine giren suçlar ile bu mahkemelerin görevine 
giren suçlar tahrik ve teşvikten hüküm giymiş olma» 
şartı ilave edilmiştir ki; görev almayı çok ağırlaştır-
mış olan bu şartı tasvip etmek mümkün değildir. 
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Aslında (6) numaralı bentte; hangi mahkeme ta- I 
rafından verilmiş olursa olsun, süresine bakılmak- I 
sızın ağır hapse mahkûm olanlar sorumlu müdür I 
olamayacaklardır. Ağır hapsin süresi, sözgelimi bir I 
gün dahi olsa görev alma şartı ortadan kalkmaktadır. I 
Zimmet, ihtilas, irtikâp ve irtişa, Türk Ceza Kanu- I 
nunun 202 ila 227'ncı maddelerinde düzenlenmiştir I 
ve doğrudan doğruya bu suçları işleyenler ağır ceza I 
nevinden cezalar almaktadırlar. O itibarla, bent met- I 
nine ayrıca bu suçları ithal etmenin fazla bir anla- I 
mı yoktur. I 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim, «Devlet I 
güvenlik mahkemelerince hüküm giymiş olmamak» I 
şartı ile ilgili bulunmaktadır. I 

Değerli arkadaşlarım; eğer bu mahkemeler ağır I 
cezaya hükmetmişlerse, suçun niteliği veya süresi I 
önemli değildir. İlgili gazete sahibi, sorumlu müdür I 

veya muhabir olma hakkını, sırf ağır ceza ile mah- I 
küm olduğu için zaten kaybetmiştir. Eski madde met- I 
ninde de, yeni tasarıda da düzenleme bu şekildedir. I 
Fakat Devlet güvenlik mahkemeleri çok çeşitli da- I 
valara bakmaktadırlar. Bu haliyle Tasarı, şartlan I 
gereğinden fazla ağırlaştırmış bulunmaktadır. I 

2845 sayılı Devlet güvenlik mahkemelerinin kuru- I 
luşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 9 I 
uncu maddesi, bu mahkemelerin hangi davalara ba- I 
kaçaklarını beş bent halinde saymıştır. Mesela (e) I 
fıkrasının ı(3) numaralı bendine göre, toplantı ve I 
gösteri yürüyüşü hürriyeti, toplu iş sözleşmesi, grev I 
ve lokavt, Dernekler ve Telsiz Kanunlarında yazılı I 
suçlara da Devlet güvenlik mahkemeleri bakacak- I 
tır. I 

Böyle olunca, izin verirseniz bir misalle meseleyi I 
açıklığa 'kavuşturmaya çalışayım: Mesela, herhangi I 
derneğin, Güvercinleri Sevenler Derneğinin başkanı, I 
eğer 'bu fıkrada yazılı bir suçu işlemişse, basında I 
görev alamayacaktır, sorumlu müdür olamayacaktır, I 
muhabir olamayacaktır, bir gazete çıkaramayacak- I 
tır. Sözgelimi, bunu yine bir örnekle ifade edeyim: I 
Diyelim ki, bu derneğin başkanı ve yönetim kurulu I 
süresi içinde. genel kurulu toplamadı veya dernekte I 
tutulması öngörülen defterlerden herhangi birisini I 
tutmadı; bunun üzerine iş mahkemeye intikal etti ve I 
ceza aldı; artık basınla ilgili büyük çapta bir sınır- I 
lama söz konusu olacaktır. Bu değişikliği, Tasarının I 
olumsuz hanesine kaydediyor ve metinden çıkarıl- I 
masını bütün kalbimle temenni ediyorum. I 

Tasarının olumlu bir başka yönü de, para ce- I 
zalarınm sınırının saptanmış olmasıdır. 'Basın Kanu- I 
nunun 16 ncı maddesinde, «Sorumlu müdürlere ve- I 
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rilen hapis cezalarının, süresi ne olursa olsun, para 
cezasına çevrileceği» hükmü vardır. Kanunda bu 
miktar beher gün için 100 lira olarak gösterilmiş 
idi. Tasarı, bu miktarın tespitinde, Cezaların İnfazı 
Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinde gösterilen 
sınırın aşağı haddinin esas alınacağını amir bulun
maktadır. Yani, Yüksek Meclisinizin görüşerek ka
bul ettiği 21.1.1983 günlü ve 2788 Sayılı Kanuna gö
re bu miktar, beher günlük hapis için; kabahatlerde 
150 lira, cürümlerde 300 lira olacaktır. 

Tasarının diğer olumlu yönleri; hürriyeti bağla
yıcı cezalarda yapılan indirmeler, Kanunun 19 uncu 
maddesinde yapılan değişiklikler. Kanun, bir şahsın 
menfaatini bozan yayına karşı tekzip hakkını tanı
dığı halde, Tasarı bu ibareyi metinden çıkarmıştır. 
Gerçekten «Menfaat» deyimi son derece şümullü ve 
gayrî kanunî bir tabirdir, önemli olan, menfaatin 
kanunla himaye edilmiş hale gelmiş olması; yani hak 
halini almasıdır. «Menfaatini bozan» deyiminin mad
de metninden çıkarılması, Anayasanın 32 nci mad
desine uygunluğunu sağlaması bakımından da isa
betli olmuştur. 

Komisyonumuzun dikkati çeken bir diğer düzelt
mesi de, ek 1 inci maddeye ilave edilen fıkrada gö
rülmektedir. Komisyon, «Cumhuriyet savcılarının ka
ran ile vaki olacak gazete veya dergi toplatmaları
nın hukuka aykırılığı mahkeme kararıyla sabit olun
ca, ilgiliye zararlarının tazminini isteme» hakkını 
tanımaktadır. Filvaki, keyfîliğin bu şekilde önlene
bileceği söylenebilir. Ancak; keyfî olarak toplatma 
kararı veren savcıya, Devletin ödediği tazminattan 
dolayı rücu hakkı olacak mıdır?.. Bu takdirde Ana
yasanın 28 inci maddesi nasıl işlerlik kazanacaktır?.. 
Komisyonumuz umarım ki, madde metnine bu fık
rayı ilave ederken bütün bu hussuları tartışmıştır ve 
Yüksek Meclisinizi bu konuda aydınlatmak gereği
ni duyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; Tasarıda olumsuz olarak 
niteleyebileceğim hükümleri de, kanaatimce şöylece 
sıralayabiliriz : 

Tasarı 6 ncı maddesiyle Kanunun tekzip hakkını 
düzenleyen 19 uncu maddesini değiştirmektedir. Bu 
maddeye göre, Kanunda sayılı şartların varlığı ha
linde, ilgili kişi bulunduğu yerdeki sulh ceza hâki
mine, yayımından itibaren üç ay içinde düzeltme 
yazısı ile birlikte başvuracaktır. Hükümet metnine 
göre, sulh ceza hâkiminin verdiği karara karşı ta
rafların; yani hem ilgili kişinin, hem de mevkutenin 
mahallî asliye ceza hâkimliği nezdinde itiraz hakkı 
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mevcuttur. ' Komisyonumuz, itiraz hakkını sadece 
mevkuteye tanımış, ilgili kişiye tanımamıştır. Düzelt
me gönderen kişi hakkında sulh ceza hâkiminin ver
diği karara, bu kişi itiraz edemeyecektir. Burada 
açıkça mevkuteye hukuk alanında bir imtiyaz tanın
maktadır. Eğer sulh ceza hâkiminin hukuka aykırı 
karar verebileceği farz edilerek mevkuteye üst yargı 
merciine itiraz hakkı tanınıyorsa, bu faraziyenin va
tandaş için de geçerli sayılması gerekir. Eğer vatan
daş yönünden ihtilafın uzamaması öngörülüyor ise, 
bunun mevkute bakımından da uygun görülmesi icap 
eder. Görüldüğü gibi, burada Anayasanın 10 uncu 
maddesinde öngörülen «Eşitlik» ilkesine , «Hiç kim
seye imtiyaz tanınamayacağı» yolundaki hükme ve 36 
nci maddesindeki savunma hakkına açık bir aykırılık 
vardır. Bu sebeple, Hükümet metninin benimsenmesi 
kanaatımca yerinde olur. 

Diğer taraftan, Hükümet Tasarısında, sulh ceza 
ihakiminin inceleme süresi ile bu karara itiraz süresi 
ve itiraz üzerine asliye ceza hâkiminin inceleme sü
resi hep üçer gün olarak tanzim edildiği halde, Ko
misyon bu süreleri beşer güne çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; halen yürürlükteki Kanun
da bu süreler birer gündür; yani 24"er saattir. Bir 
tekzip zamanında yapılırsa bir anlam ifade eder. Ko
misyonun düzenlemesine göre bu süre, 17 güne çık
maktadır. Habuki Anayasamızın 32 nci maddesi sü
reyi yedi gün olarak düzenlemiştir. Eğer meri Ka
nunda olduğu gibi 24 saat kâfi gelmiyorsa, Hükü
metin hazırladığı metinde olduğu gibi süreleri üçer 
gün olarak kabul etmek isabetli olur kanaatındayım. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, süreniz doldu, rica 
ediyorum. 

FUAT AZGUR — Bitiriyorum Sayın Başka
nım; teşökkür ederim. 

Diğer taraftan Komisyonumuzun, Tasarıdan çı
kardığı düzeltme hakkının müeyyidesiyle ilgili 15 
inci madde üzerinde durmakta da yarar görüyorum 
ve Komisyonun bu maddeyi Tasarıdan neden çıkar-
miş olduğunu anlamakta müşkülat çekmiş bulunu
yorum. 

Tasarının, Komisyon tarafından değiştirilen ve 
gerekçesini yine anlayamadığım bir diğer maddesi de 
8 inci maddedir. Tasarı, gazete çıkarılmadan önce 
veya yâym hakkının devri halinde mahallî mülkî 
amire beyanname vermeyen için, üç aydan altı aya 
kadar hapis, 10 bin liradan 30 bin liraya kadar ağır 
para cezası öngörmektedir. Komisyon, hapis cezası
nın alt sınırını üç aydan iki aya indirmekle isabet 

etmiştir. 'Burada anlayamadığım husus; mer'i, kanun
da mevcut olmayan' 9 uncu maddeye Tasarı ile ek
lenen ve Komisyonca da uygun görülen son fıkraya 
muhalefet halinde verilecek hapis cezasının Komis
yonca metinden çıkarılmış olmasıdır. Arkadaşlarımın 
dikkatini, Komisyonun düştüğü çelişkiye çekmek is
tiyorum. 

Komisyon, beyanname vermeme halini hapisle 
tecziye ediyor; ama beyanname vermeden yayın yap
ma halinde para cezasını kâfi görüyor. Eğre Ana
yasamızın 29 uncu, Kanunun 8 inci maddesinde de
nildiği gibi, mevkute çıkarmak izne bağlı değilse; ki, 
Anayasamızın 29 uncu maddesi böyledir; süreli ve 
süresiz yayınların izne bağlı olmadığı açıkça belirtil
miştir, o halde beyanname vermemiş olmayı veya 
doğrudan doğruya yayına geçmeyi hiçbir şekilde tec
ziye etmemek icap eder. - Aksi hal varitse, o halde 
Hükümet Tasarısını değiştirmeyi izah etmek müm
kün olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak izninizle bir de
yim üzerinde duracağım. Komisyon Tasarıdaki «mül
kî amirliği» deyimini, isabetli olarak «mülkî» amir
lik» haline dönüştürmüştür. Ancak Tasarıda yer al
mayan, Kanunun başka maddelerinde de «mülkî 
amirliği» deyimi geçmektedir. Ezcümle; 12 nci mad
dede buna örnek olarak «mülkî amirliği» deyimini 
gösterebiliriz. Komisyonun değiştirisi kabul edilecek 
olursa, Kanunda her iki deyim birden kullanılmış 
olacaktır ki, bu da insicamı ve deyim birliğini bo
zacaktır. O bakımdan, ya Kanundaki «mülkî amir
liği» deyimine dokunulmamalı veya bir maddeyle 
Kanunda geçen bütün «mülkî amirliği» deyimi, «mül
kî» amirlik» deyimi haline getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Tasarının yüksek dikkat ve 
ihtimamınızla en iyi şekli alacağı inancıyla sözlerime 
son verir, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Değerli üyeler, daha önce almış olduğunuz kara

ra istinaden, Tasarının tümü üzerinde altı üyeye söz 
verme durumundayım; iki üyemiz daha, Sayın Pa-
mak ve Sayın Alpaslan söz istemişlerdir. Eğer ısrar 
ediyorlarsa kararınızı almak zorundayım. 

Sayın Pamak?.. Yoklar. 
Sayın Alpaslan, ısrar ediyor musunuz?.. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz konuşmak istiyorum; çünkü 
konuyu çok önemli buluyorum; gerek Danışma Mec
lisimiz ve gerekse memleket için. 

BAŞKAN — Konu önemlidir şüphesiz de, Genel 
Kurulun kararı da önemli. O itibarla ben şahsen bu 
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konuda karar sahibi değilim. Sayın Alpaslan'ın söz 
isteğini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 
TEVFJK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisimizin kıymetli üyeleri, Sayın 
Bakanımız; 

önce, bana söz hakkı tanımak suretiyle, Sayın 
Başkanımızın ve Genel Kurulumuzun gösterdiği ya
kın ilgiye teşekkür etmek isterim. 

1982 Anayasasında mevcut basın hürriyeti ile 
ilgili konuların muhakkak Basın Kanununa intikal 
ettirilmesi gerekmektedir. Bu maddeler, 25 inci mad
deden başlamak üzere 3'2 nci maddeye kadar devam 
etmektedir; fakat bu intikal yaptırılırken, genelde ön 
bir (hükümle basının suçlu görülmemesi gerekir. Çün
kü basın ve yayın 'hürriyeti demokrasinin vazgeçil
mez bir unsurudur. 'Düşünce hürriyetinin ve onun 
ayrılmaz bir parçası olan basın hürriyetinin güvence 
altına alınması lazımdır. Türk fikir hareketinin can
lanması büyük bir ihtiyaçtır. Fikir hareketleri söner ̂  
se ülkede her şey sönmeye mahkûmdur. 

Yeni Tasarı, mevcut yasaya nazaran daha tutu
cu bir şekilde hazırlanmıştır. Kıymetli Komisyonu
muzun Tasarı üzerinde yapmış olduğu tadilatlar, ile
riye doğru atılmış olan adımlar olmakla beraber, ki
fayetli değildir; basının çeşitli sorunlarnıa çözüm bul
maktan da uzak tasarının ihtiyaçlara cevap vereceği 
kanısında değilim. Cezalar artırılıp, idarî yetkileri ço
ğaltarak olumlu bir sonuca varmak mümkün mü?.. 
Tabiî ki değil. Türk demokrasisi aşırı akımlara ka
palı bir demokrasidir, bu da Anayasamızda gösteril
miştir. Onu aşan durumlara gitmek. Anayasa ihlali 
olur. 'Basının da bu kurallar içinde hareket edeceği
ne inanıyorum. 

Tasarı, 1982 Anayasasına uygun bir hale getir
mek isterken, geri kalmış çağdışı bir basın anlayışı
nın düzenlenmesi haline gelmiştir. Çağdışı diyorum; 
çünkü artık 20 nci asırdayız ve bizim mensup oldu
ğumuz, kulüpde diyelim yaJhut ülkelerde, demokrasi 
ülkelerinde artık bu tür tartışmalar olmamaktadır. 
Bunu kıymetli arkadaşlarım Sayın Göktepe, Sayın 
Bayer, Sayın Azgur ve diğer arkadaşlar gayet iyi bir 
surette ifade ettiler. 

Her devirde Türk basını hoşgörü noksanlığından 
çok çekti. Onu, arzu edilen rahatlığa kavuşturalım. 
Hür basının kapatılması ve susturulması, kadın - erkek 
bütün vatandaşlarımızın kanaat hürriyetine aykırı ol
duğu gibi, o temel hakkın ihlali olduğu gibi, düşün- I 
ceyi açıklama ve yayma hürriyetine de aykırıdır. Ser- 1 
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maye ve emeğini, fikrini bu alana tahsis etmiş va
tandaşlar içinde, herkesin dilediği alanda çalışma, 
kazanma ve sözleşme yapma hakkına da aykırıdır ve 
onu da zedelemektedir. 

Hükümetimizin genel gerekçesinde, «Demokratik 
sistemlerde devleti idare edenler, vatandaşların oy
larıyla belirlenir» denilmektedir. Evet, Anayasa lafzına 
ve ruhuna uygun bir seçimde olursa doğru, onun ne 
kadar dışına çıkılırsa, seçimin meşruiyeti de o. derece 
tartışma konusu olur. 

«Vatandaşların devlet hayatında cereyan eden olay
ları yakından bilmeleriyle seçimler anlam kazanır.» 
denilmektedir. Siyasî Partiler Kanunu, Seçim Kanu
nu yürürlüğe girdiğinden itibaren olanları anlamakta 
şahsen büyük müşkülat çekiyorum. Yine aynı Hükü
met gerekçesinde; «Basın hürriyeti olmadığı anda 
halkın gerçek temsilcilerini seçtiğinden söz edilemez.» 
denmektedir. Buna da aynen katılıyorum. Okuduğum 
hususlar Hükümet gerekçesidir. 

'Basın hürriyetinin ekonomiyle de yakın ilgisi var
dır. Zamanla anlaşılmaktadır ki, hukukî teminat yeterli 
değildir. Basına ekonomik yönden de bazı teminatlar 
getirmek lazımdır. Bunlar; kâğıdın, mürekkebin, ma
kinenin temini, vergi yükünün düzenleniş biçimi gibi 
basın hayatını etkileyen amillerdir. Basın hürriyetinin 
hukuk cephesinin yanında, ekonomik cephesinin de 
üzerinde durulmasını Sayın Bakanımıza bilhassa arz 
etmek istiyorum. 

Gelişen teknik yüzünden yatırımların pahalılaş
ması, gazete yayımlama imkânlarını çok sınırlanmıştır. 
Bu husus, ekonomik faktörlerin de basın hürriyetini 
etkileyebileceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Basın hürriyetinin sermaye sahibi karşısında da 
teminat altına alınması söz konusudur. 

Çok partili siyasî hayat muhtelif fikir akımlarını 
oluşturmakta, bu fikir akımlarına uygun olarak da 
değişik görüşte gazeteler yayınlanmaktadır; fakat ül
kemizde bir gazetenin yayınlanmasının ne kadar müş
kül olduğu da, buna teşebbüs edenler tarafından ifade 
edilmektedir. 

Yayın organlarının özel mülkiyet ve özel teşeb
büsün elinde bulunması, ülkemiz için en büyük kazanç
lardan birisidir ve basın hürriyetinin teminatıdır. 

Bu Tasarı bu şekliyle kanunlaşırsa, birçok ciddî 
eserin ve yazının yayınlanmasına kalkışmak büyük 
cesaret işi olacaktır; bugün de hakikati ifade etmenin 
büyük cesaret meselesi olduğu gibi. Bu durumun, 
Türkiye'nin kültürel gelişmesine büyük zarar vereceği 
kanaatindeyim. 
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Basın, Kanunundan duyulan ürküntü altında su
sarsa, Türkiye'de düşünen ve bilen insan azalacaktır. 
Bu Kanun Tasarısı, yalnız haber yayma hakkını değil, 
Türk halkının haber alma hakkını da sınırlamaktadır. 

Atatürk, basın özgürlüğünden doğan sakıncaları 
gidermenin tek yolunun yine basın özgürlüğü olduğu
nu söylemiştir. Atatürkçü isek, Atatürk'ün belirttiği 
ilkelerin tümünü kabul edip, onların hepsini uygulama
mız lazımdır; yoksa birkaçını dışarıda bırakmak Ata
türkçülük değildir. 

Tenkit hürriyeti konusundaki görüşleri ise; umuma 
ait işleri, tenkit hürriyeti, hükümet ile millet arasında 
bir antlaşma zemini vücuda getirir. Hükümet, neşriyat 
yolu ile efkârıumumiyeyi anlar ve (icabında lüzumlu 
olan vesikalarla onu tenvir eder. Hükümetin, milleti, 
milletin hükümeti anlaması, onların tek vücut olma
larını ve kalmalarını temin eder. 

Sayın Cumhurbaşkanımız 12 Eylül Harekâtının 
birinci yıldönümünde, «Basınımız, yansız ve tarafsız 
kalmaya bilhassa özen göstererek, gerek milletin his
siyatını aksettirmekte, gerekse yönetimin icraatını des
teklemekte büyük destek olmuştur.» diye buyurmuş
lardır. Büyük destek olan bu basını, şimdi bu Tasarı 
ile acaba cezalandırmaya ve bağlamaya mı kalkışı
yoruz?.. 

Gazetecilik kuralları aksatılmadan, arkadaşlarımın 
da izah ettiği gibi, dçyönetim mekanizmaları kuru
labilir. 

Türkiye'de demokrasi olacaksa; ki mutlaka ola
caktır, demokrasiye uygun bir basın özgürlüğü de 
olmalıdır. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, usulle il

gili bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, Sayın 

Alpaslan konuşmalarında, eğer yanlış anlamadıysam, 
bugün de doğruyu söylemenin mümkün olmadığını 
ifade ettiler. Eğer öyle ise, kendilerinden bunu tavzih 
etmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Onu benden istersiniz, kendisinden is
teyemezsiniz Sayın Çakmakçı. 

Değerli üyeler, tutanakları tetkik edeceğim, söz bu 
tarzda tutanağa geçmişse, Sayın Alpaslan'dan rica 
edeceğim. 

Şimdi, Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. Bilindiği veçhile her gün bu saatte 
Birleşime ara veriyoruz. Komisyona ve Hükümete so

ruyorum, eğer cevaplar çok kısa ise alabilirim; yok 
uzunsa aradan sonra... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Kısadır, şimdi cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun öyleyse. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
Konuşan arkadaşlarımızın hepsini dikkatle din

ledik ve diyebilirim ki, hepsinin birleştikleri nokta, 
Komisyonumuzun da Tasarının teklifi sırasında ehem
miyetle göz önünde bulundurduğu bir nokta idi. 

Umumiyetle denilmek isteniyor ki, «Tasarıda Ba
sın Hukukunun aleyhine kısıtlayıcı ve hatta geriye 
gidişi kabul ettirecek mahiyette hükümler vardır.» 

Biz Komisyonda, 1'834'den bu tarafa tekevvün ve 
tekemmül etmekte olan Türk Basın Hukukunu asıla 
geriye götürecek bir şekle iltifat etmemeye gayret 
ettik. 

Bu gayretlerimiz çerçevesinde, sizlerin de, değerli 
arkadaşlarım, takdim olunan Komisyon rapor ve Ta
sarıya verdiği şekillerde görüldüğü gibi, çok büyük 
çapta diyebileceğim değişiklikler yaptık. Bu değişik
likleri şu anda ayrı ayrı söylemek çok güç olmakla 
beraber, hatırlatmak mümkün olabilir. Mesela biz, 
toplatılan mevkutelerde savcılığın kararının hâkimlikçe 
kabul edilmemesi halinde, tazminatı getirdik. Bu, 
şimdiye kadar Türk Basın Hukukunda asla mevcut 
olmayan bir keyfiyet idi. Geriye gidiş değil, çok daha 
lehe bir gidiş vardır. 

Her ne kadar para cezalarında artmalar var ise 
de, bunlar, daha ziyade paranın, eski Kanunun çıktığı 
1960 tarihinden bu yana değerinin düşüşleri nazara 
alınarak yapılmış birtakım artırımlardır. Ancak, siz
lerin de burada değerli fikirlerinizi almakla azaltıl
ması yoluna gidilebilir veya gidilmeyebilir. Para ce
zalarının artmasının sebebi budur. 

Hapis cezalarının ise, bir - iki yer hariç, hemen 
tamamında Komisyonumuzda indirim yapılmıştır. Bun
lar da maddeler okunduğu zaman görülecektir. 

Bunun dışında, Anayasanın getirdiği limitler çer
çevesinde kısıtlayıcı hükümler vardır; ama arz ettiğim 
gibi, bu da Anayasanın 28, 29 ve 30 uncu maddeleri 
ile ancak Komisyonumuzda mümkün olduğu nispette 
azaltılabilmiş olan kısıtlayıcı hükümlerdir. Mesela, 
yine Anayasanın icabı olarak matbaalara tedbir ko-
nulabilmektedir; fakat biz Komisyonda bu tedbirlerin, 
makinelerin işlemesine mani olmayacak tarzda getiril-
mesinıi öngördük. Bu, fevkalade büyük, geriye değil, 
ileriye gidişi tazarnmun eden bir hükümdür. Bununla 
beraber, daha birçok lehte hükümler de vardır. 
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Bütün arkadaşlarım, bidayette de arz ettiğim gibi, 
cezaların artırılması noktasında birleştiler. Artış bazı 
ahvalde vardır, bazılarını da biz Komisyonda indir
meye çalıştık. Şimdi maddelere geçildiği zaman ve 
sizler de maddeler üzerindeki fikirlerinizi burada 
belirttiğiniz zaman, onları da ayrı ayrı nazara alacak 
ve sizlerin de gayret ve iştirakiniz ile daha iyi bir 
şekle getirmeye çalışacağız. Şimdilik maruzatım bun
lardan ibaret. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa

yın Başkan, kıymetli üyeler; 
Komisyon Sözcüsünün fikirlerine iştirak etmekle 

-beraber, şunu belirtmeme müsaade buyurun. Hüküme
timiz, hiçbir partiye istinat etmeyen bitaraf bir hükü
mettir... 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 164 üncü Birleşi
min İkinci Oturumunu açıyorum. 

Müzakeresine başladığımız Tasarının görüşülme
sine devam ediyoruz. 

Bu arada Sayın Zeki Çakmakçı'mn tavzihini is
tediği konuyu hem Sayın Alpaslan'ın konuşmasını tu
tanaklardan getirttim, hem de Sayın Çakmakçı'nın ko
nuşmasına ait tutanağı getirttim, tavzihi gerektirecek 
bir konu görmedim. Her iki sayın arkadaşımın da ko
nu üzerinde daha fazla durmamalarını rica ederim. 

Bilgilerinize arz ederim. 

TEVFIK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tasarının 1 inci maddesini okutu
yorum. Buyurun^ 

AHMET SENVAR DOĞU — Başbakan hariç. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Eskiden öyleydi. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, rica ediyorum. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 1980 

12 Eylülünden beri de bugüne kadar hükümet etmek
tedir. Binaenaleyh, hiçbir hırs ve intikama dayanarak 
bu Kanunu düzenlememiştir. Anayasa doğrultusunda, 
Anayasanın emirleri içinde bu Kanun düzenlenmiştir; 
bunu belirtmek istiyorum. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. Maddelere • geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.45 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek 
Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler 

İlavesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 568101 sayılı Basın Kanununun 5 in

ci maddesinin üçüncü fıkrasının 6 numaralı bendi aşa
ğıdaki şeküde değiştirilmiştir. 

«Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş 
yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın teh
didiyle para veya menfaat temini, 'hırsızlık, sahteci
lik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere 
şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, 
resmî mercileri iğfal, müstehcen veya hayasızca yayın, 
fühşiyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki 
kaçakçılık suçlarından veya Devlet Güvenlik Mahke-

İKlNCt OTURUM 
Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : AU Nejat ALPAT, M. Talât SARAÇOĞLU 
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melerinin görevine giren suçlar ile bu mahkemelerin 
görevine giren suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giy
memiş olmak.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

561 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci madde
siyle değiştirilen Basın Kanununun 5 inci maddesi 
altı numaralı bendinde «Ağır hapis taksirli suçlar ha
riç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından 
biriyle hüküm giymemiş olma şartı da sorumlu mü
dürde aranacak vasıflardandır.» Ancak, aynı bendin 
sonunda Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ala
nına giren suçlar da yer almıştır. Bu suçların büyük 
bir bölümü esasen ya ağır hapis veya beş yıldan faz
la hapis cezasını gerektirdiklerine göre, tekrar belir
tilmesine ihtiyaç yoktur. Bu alana giren suçlardan 
hapis cezasını gerektirenler yönünden de bir ilaveye 
lüzum ve zaruret bulunmamaktadır. Bu nedenle al
tıncı bent sonundaki «... veya Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin görevine giren suçlar ile bu mahkeme
lerin görevine giren suçlara tahrik ve teşvikten...» iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

ıŞerafettin YARKIN 
BAŞKAN — Sayın Yar kın, önergenizle ilgili açık

lama yapmak üzere buyurun. 
ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Görüştüğümüz madde Basın Kanununun 5 inci 

maddesinin altıncı bendinin değiştirilmesiyle ilgilidir. 
5 inci madde «Her mevkutenin yazı işlerini fiilen ida
re eden bir sorumlu müdür bulunur.» denildikten son
ra, üçüncü fıkrasından itibaren sorumlu müdürde ara
nacak şartları göstermektedir. Elbette ki, sorumlu mü
dürlerin basın hayatında fevkalade önemli rolleri var
dır, etkinlikleri vardır, görevleri, sorumlulukları var
dır. Bu itibarla, sorumlu müdürlerde bazı şartların 
aranmasında büyük zaruret olduğuna inanıyorum. 

Evvela, Basın Kanununa bakacak olursak 5 inci 
maddede sorumlu müdürler için aranan şartlar ara
sında; 

1. «Türk vatandaşı ve lise tahsili görmüş olmak» 
denilmekte. 

2. «21 yaşını bitirmiş bulunmak» 
Bir diğer şart, «Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden 

yasaklı olmamak.» Yani, bazı önemli şartları, vasıf
ları saymaktadır. Altıncı bendinde de hangi suçları 
işlememiş olanların sorumlu müdür olacağı açıklan
maktadır. Burada tasarıyla getirilen hükümde ki, mev-
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cut Kanuna bazı ilaveler yapılmıştır; (Yerindedir), 
bunlar şunlardır : 

«Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş 
yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın 
tehdidiyle para veya menfaat temini, hırsızlık, sahte
cilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan ye
re şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, 
resmî mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca yayın, 
fuhşiyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikâp, 
düşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki 
kaçakçılık suçlarından...» diye, yani bu suçlardan her
hangi birinden hüküm giymemiş olmayı da şart koş
maktadır. 

Şimdi, bunlara Tasarı yeni birşey daha ilave et
mekte ve demektedir ki, «Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin görevlerine giren suçlar ile bu mahkemelerin 
görevine giren suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giy
memiş olmak.» 

Şimdi, ilk nazarda çok gerekli gibi görünmekte 
ise de, aslında yukardan beri okuduğum suçlar yanın
da artık böyle bir genişletmeye, böyle bir ilaveye ih
tiyaç olmadığını arz etmek istiyorum. 

Önce, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev ala
nına giren suçların çok büyük bir bölümü ağır ha
pis cezalıktır veya belki beş seneden fazla ha
pis cezasını gerektirir niteliktedir. Tamamen Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görev alanındaki suçlar 
son derece geniştir. Kanunun, Devlet Güvenlik Mah
kemeleriyle ilgili Kanunun 9 uncu maddesinde bun
lar (a) dan (e) ye kadar çeşitli bentler halinde bir bir 
sıralanmakta, (e) de de yine bazı maddelerden, ka
nunlardan bahsetmektedir. 

Bunların arasında birçok maddeleri, özellikle Türk 
Ceza Kanunundaki maddeleri gözden geçirdim. Ör
nek olarak; 125 inci madde ile 157'ye kadar olanlar 
arasındaki, 33 maddedir. Sadece 144, 145, 151, 154 
ve 155 inci maddeleri ağır hapis cezalık değildir, di
ğerleri hepsi ağır hapis cezalıktır. Yine, Devlet Gü
venlik Mahkemesinin görev alanına giren suçlardan 
örnek olarak; 161, 163, 168, 169, 171, 180, 296, 369, 
370, 374, 376, 377, 378, 379, 382, 385, 386, 390, 450, 
451, 452, 495, 496, 497, 498 ve 499. Bunların tama
mı yine ağır cezalıktır. İçlerinde ağır cezalık olma
yanları da vardır. Demin arz ettiklerimin dışında, 174, 
163-2, 312-2, 179, 188, 191, 242 gibi muhtelif mad
deler vardır. 

öbür taraftan, yine Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin görev alanına girenler arasında bazı kanunlar 
da bulunmaktadır; bunlar; Toplantı Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu, Dernekler Kanunu, 275 sayılı Top-
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lu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu gibi, Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun; toplu ola
rak işlenmiş olmak şartıyla bunlar da yer almaktadır. 
Bu kanunları teker teker inceledim; ancak bunlarda 
da yine büyük bir bölümü (Öyle sanıyorum ki) ağır 
cezalık suçlardandır. 

Dolayısıyla ağır cezalı suçta hiçbir süre gözetil
meksizin maddenin 1950'den beri yürürlükte olan 
şeklinde ve şimdi getirilen şekilde «Ağır hapis ve 
taksirli suçlar hariç olmak üzere...» Ki, bu deyim 
ilave edilmiştir. Beş yıldan fazla hapis cezalarından 
biriyle mahkûm olan kişi zaten sorumlu müdür ola
mamaktadır. 

Dolayısıyla burada evvela «Devlet Güvenlik Mah
kemesinin görev alanına giren suçlar» diye söylemek 
suretiyle yukarıdaki şeyler büyük bir tekrar yapıl
mış olmaktadır. Burada değinilen nokta herhalde, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev alanına giren 
ve ağır hapis cezası verilmesi niteliğinde suç olma
yanlar dahil edilmek istenmektedir. Bana göre de so
rumlu müdür için bu kadar geniş kapsamlı bir suç 
alanı getirmeye gerek yoktur. Kaldı ki, Kanunun 13 
üncü maddesine göre muhabirler de sorumlu mü
dürde aranacak bu vasıflara aynen sahip olmak du
rumundadır. Bu durumda sadece önce sorumlu mü
dürü veya bir muhabiri işe alırken, bir göreve geti
rirken değil, yani bu görevi yaptığı sırada da herhan
gi bir şekilde bu suçlardan birini, mesela; Dernek
ler Kanununun herhangi bir maddesine hiç de önem
li olmayan bir muhalefeti bunu bu meslekten menni-
ne de, yani sonuç olarak böyle bir cezayı da gerek
tirecektir. 

Dolayısıyla sorumlu müdürde aranacak olan vasıf
ların muhabirde aranacağı göz önünde tutularak ve 
yukarıdan beri saydığımız nitelik ve şartların esasen 
yeterli olduğu kabul edilerek bir de Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin görev alanına giren ve ağır hapisi de 
gerektirmeyen suçlardan da hüküm giymemiş olmayı 
şart olarak getirmeye sanıyorum gerek yoktur. 

Bu konuda Sayın Hükümetin ve Komisyonun öner
geyi benimsedikleri takdirde bir başka değişik şekil 
de düşünülebilir. «Bu suçların tekerrürü halinde» di
ye bir ilave de yapılabilir; ama benim önergemde «Çı
karılması» şeklindedir. Takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

i ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 

1 inci madde, gerçekten Sayın Yarkın'ın izah 
ettikleri gibi, yazı işleri müdürlerinin hangi hallerde 
mahkûmiyet halinde bu görevi yapamayacaklarını 
tedvin ediyor. Her ne kadar ağır hapis asgarî haddi 
itibariyle bir yıldan başlar ise de, Sayın Yarkın'ın 
söylediği gibi; yani zaten beş yıldan yukarıya tarzın
da, kabul etmek mümkün değil. Çünkü, ağır hapisli 
olmayan ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin göre
vine giren bazı suçlar da vardır ve bunlar beş yıldan 

j az aşağı haddi olan suçlardır. Mesela, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti, Toplu iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt, Dernekler ve Telsiz kanunlarında yazılı 
suçlar. Daha buna benzer pek çok suç sayabiliriz. 
Bunlar Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevi içeri
sine girer ve ağır hapisli değildir, aşağı hadleri de 
beş yıldan azdır. 

Şimdi, maddenin esprisine gelecek olursak; Dev
let Güvenlik Mahkemeleri, Devletin milletiyle bütün
lüğü ve güvenliği için kurulmuş olan mahkemelerdir. 
Bunların görevine giren suçların işlenmesini Tasarı 
burada menediyor; yani bunların işlenmesi halinde 

I bir şahsın yazı işleri müdürlüğü yapamayacağı hük
münü getiriyor, esası budur. 

Bilindiği üzere, Devlet memuriyetine girişte de 
birtakım esaslar aranır ve orada da mesela altı ay
lık bir mahkûmiyet memurluğa manidir. Gazetecilik 
de bir kamu görevi olarak kabul edilebilir ve öyle 

I kabul ediyoruz. O takdirde, bize göre Tasarı, Devlet 
memuriyetliğini yapan bir kimseyle yazı işleri mü
dürlüğünü yapmak isteyen veya yapan kimseye bir 
paralellik, bir benzerlik getirmiş oluyor ve demek 
istiyor ki; «Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Devletin 
güvenliğiyle ilgili suçlara bakar, Devletin güvenliği 
aleyhine işlenmiş bir suçtan dolayı mahkûmiyet ha-

I linde o suçu işleyen şahıs yazı işleri müdürlüğü yapa
maz.» Maddenin esası budur. 

tşte bu mülahazalarla Komisyonumuz önergeye 
I katılamamaktadır; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 

Sayın Bakan; zatıâliniz önergeye katılıyor musu
nuz? 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın üyeler; 

Anayasanın 143 üncü maddesi, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerini, Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 

j Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
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doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgi
lendiren suçlara bakmakla görevlendirmiştir. Onun 
için Kanun Tasarısı hazırlanırken bu 143 üncü mad
deden esinlenerek, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde 
mahkûm olanları da oraya koyduk. 

Sayın Şerafettin Yarkın Beyefendi, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinde bakılan suçların ekserisinin 
beş seneden yukarı olduğunu, ağır hapis cezasını 
muhtevi olduğunu söylemektelerse de, Sayın Muratoğ-
lu'nun dediği gibi, üç aydan bir seneye kadar olan 
mahkûmiyetleri de içine almaktadır vazifesi dahilin
de bu ceza kanununa göre. Nitekim, yine Devlet Gü
venlik Mahkemesinin vazifesini gösteren 9 uncu mad
de de, Devlete ait posta, telgraf, telefon, radyo, tel
siz ve televizyon gibi bilcümle haberlere araç, gereç, 
tesis ve tellere karşı işlenen hırsızlık suçlarını, Der
nekler ve Telsiz kanunlarında yazılı suçları da aldı
ğına göre, bunu çıkarttığımız zaman bunların hepsi 
açıkta kalmış olur. 

Binaenaleyh, ben de Komisyonun fikirlerine işti
rak ederek bu şekilde kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; önergeye Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katılmıyor, önergenin dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; soru sor
mak isteyen olup olmadığını sormadınız, soru sor
mama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sorunuz varsa buyurun Sayın Ak-
kılıç. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 
UYGUNER — Soru kaldırıldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Benim Başkanlık yapmadığım bir 
günde diğer Başkanvekili arkadaşımın kararı olabi
lir. Ben Başkanlık ettiğim bir günde yazım düzenle
mesiyle ilgili tekliflerle ilgili olarak Genel Kurulun 
kararını almıştım ve redaksiyonu kaldırmıştık. Sayın 
üyeler virgül, nokta gibi yazımla ilgili değişiklikleri 
doğrudan doğruya komisyonla görüşecekler, Genel 
Kurulu meşgul etmeyecektik; ama soru sormak be
nim Başkanlık yaptığım bir günde kaldırılmadı. Ben
den sonraki hafta Başkanlık yapan Sayın Başkanve
kili arkadaşımın yönetimi sırasında da böyle bir ka
rar alınmış değil. 

Sayın Akkılıç; buyurun sorunuzu sorun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, maddede ba

zı deyimler var, açık değil, zaman zaman kötüye kul-
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lanılabilir. İkinci satırda, «İnancı kötüye kullanma.» 
Dördüncü satırda, «Müstehcen veya hayasızca yayın 
ve fuhşiyata tahrik...» 

Şimdi burada sormak istediğim bir soru var; bu
nun sınırları ne olur? Hatırlarsınız, bundan 8-10 se
ne evvel bir yabancı artist gelmişti, Hilton Otelinde 
bir fotoğrafı çekildi, Türkiye yerinden oynadı. Her
hangi bir edep yeri de pek görülmüyordu; ama Tür
kiye gerçekten en ücra köyüne kadar yerinden oy
nadı fuhşiyata tahrik, teşvik şeklinde; ama bugün 
bir işadamımızı görüyoruz, gidiyor çıplaklar kampın
da onlarla beraber resim çektiriyor ve belirli ölçüde 
basına yansıyor veya bir çıplak fotoğraf yine belirli 
ölçülerde basına yansıyor. Bunun sınırı ne olacak; 
yani Sayın Komisyon bu sınırı nasıl tespit eder de, 
basınımızı bu yolda neye göre sınırlayabiliriz? Bence 
bunun kaldırılmasında yarar vardır. Gayet tabiî fuh
şu teşvik edeni hiçbir zaman tasvip etmiyoruz; ama 
bunun sınırlarının tespitinde bence yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Başka sorusu olan sayın üye var mı?.. Buyurun 

Sayın Göktepe. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım; Sayın 
Komisyon Sözcüsü, yazı işleri müdürlerini Devlet me
murlarının tabi olduğu hükümlere tabi tutarak, Dev
let Güvenlik Mahkemesinin kapsamına giren suçlar
dan mahkûm olanların Devlet memuru olamayacak
ları gibi, yazı işleri müdürü ve dolayısıyla muhabir 
de olamayacaklarını ifade etmişlerdi. Devlet memu
ru, Devletin ajanıdır. Acaba Sayın Komisyon ve Ko
misyon Sözcüsü matbuatı; yani basını Devlet organı 
ve onların yazı işleri «ıüdürlerini de Devlet memuru 
mu telakki edeceklerdir? Sorum budur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
. Sayın Muratoğlu; iki soruya da cevap rica ediyo

rum. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Evvela Sayın Akkılıç'ın sualine cevap vereyim. 

Değerli arkadaşım bu maddenin hedef aldığı gayeyi 
öyle zannediyorum fark edememişlerdir. Şöyle ki; 

inancı kötüye kullanmanın ne olduğunu sordu
lar. Bu, Türk Ceza Kanununda emniyeti suiistimal
dir. öteki müstehcen, hayasızca neşriyat 426, fuhşi
yata tahrik 436 ncı maddeler. 

Şimdi diyorlar ki, «Bu suçların nüansları zaman 
içerisinde değişiyor, bunun ölçüsü ne olacak?» işte 
bu sualin cevabı bu madde değildir. Şöyle ki : 
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Gerçekten değerli arkadaşımızın buyurdukları gibi, 
bir müstehcen kavramının mahiyeti, manası, medlulü 
zamanla değişir; ama bu değişikliği mahkeme takdir 
eder, zamanın ölçülerine, zamanın içtihatlarına, zama
nın telakkilerine göre hüküm tesis eder. işte o mahke
me o zamanda hangi ölçülerle hüküm tesis ediyorsa, 
o maddeden mahkûmiyet söz konusudur. Bu suale 
maruzatım bu kadar. 

Sayın Göktepe'nin sualine gelince; biz hiçbir za
man basın mensupları veya yazı işleri müdürleri bir 
Devlet memuruyla aynıdır demedik de, ona benzer 
paralellik getirilmek istenmiştir dedik. Yani, nasıl ki 
muayyen bir mahkûmiyet halinde bir şahıs Devlet me
muru olamıyorsa, burada da vazı kanun bazı mahkû
miyetlerde bir şahsı yazı işleri müdürü olarak kabul 
etmek istemiyor demiştik. Bu şekilde arz ve tavzih 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 

Değerli üyeler; 1 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 5680 Sayılı Basın Kanununun 7 nci 

maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye bir fıkra ilave edilmiştir. 

«Madde 7. — Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzelki
şilerin mevkute çıkarması mahallin en büyük mülkî 
amirinin mütalaası ve Dışişleri Bakankğınıin görüşü 
alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının müsaadesine ve 
mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek sorumlu 
müdürün 5 inci maddedeki vasıf ve şartları haiz ol
masına ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili bil
mesine bağlıdır. 

Türkiye'de faaliyet gösteren ve yukarıdaki fıkra 
kapsamına girmeyen yabancı devletlerin diplomasi tem
silcilikleri ve konsoloslukları ile bunlara bağlı kuru
luşlar 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 Dışiş
leri Bakanlığınca izin verilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum 
MADDE 3. — 5680 sayılı Basın Kanununun 9 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Beyanname ve ekleri, mevkute ne

rede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkî amirliğine 
verilir. 

Beyanname mülkî amirliğine doğrudan doğruya ve
rilebileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabilir. 
Mülkî amirliği, verilen beyannameyi kabule ve muka
bilinde bir makbuz vermeye mecburdur. Beyanname 
noter aracılığı ile tebliğ olunduğu takdirde, tebliğ şerhi 
makbuz yerine geçer. 

8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya kıs
men ihtiva etmeyen ve kanunî nitelik ve şartları haiz 
olmayan kimseleri sahip veya sorumlu müdür olarak 
gösteren beyannameler verilmemiş sayılır ve keyfiyet 
beş gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. 

Beyanname verilmeden yayın yapılması veya beyan
name verilip de yukarıdaki fıkra uyarınca verilmemiş 
sayılması veya beyannamedeki bilgi ve belgelerin doğru 
olmadığının anlaşılması veya sorumlu müdürün be 
yannamede gösterilen adresinden ayrılıp yeni adresini 
bildirmemiş olması veya tutuklanıp veya hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya ilişkin mahkûmiyetin infazına 
başlanıp da yerine yeni bir sorumlu müdür getirilme
mesi hallerinde, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine 
asliye ceza mahkemesince yayının durdurulmasına 
karar verilir.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. 

Sayın Tan ve Sayın Yarkın söz istemiştir. Yalnız, 
Sayın Tan ve Sayın Yarkın'ın birer önergeleri var 
ve bu durumda önergeleri üzerinde konuşamayacaklar. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Bendeniz önergemde 
konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Zatıâiiniz önergede konuşacaksınız. 
Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
5680 sayılı Basın Kanununun 9 uncu maddesinde 

değişiklik yapan incelediğimiz Tasarının 3 üncü mad
desi, herşeyden önce bir anaprensip konusunda uy
gulamada yanlış anlamalara yol açabilecek bir düzen
leme getirmiştir. 9 uncu maddeye Anayasanın 29 uncu 
maddesinin .ikinci fıkrasındaki hükme paralel olarak 
yayın durdurulması konusu düzenlenirken!, yine bu 
Tasarının 21 inci maddesindeki hapis ve para cezala-

ı rina ek olarak getirilen bu müeyyidenin (Yani yayın 

İ durdurulmasının) hangi hallerde söz konusu olabile
ceği düzenlenmiştir. 
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Bu düzenleme yapılırken, aslında hakların ve hür
riyetlerin kullanılmasında bizim daha önce de çeşitli 
vesilelerle tartıştığımız iki sistemden biri olan serbesti 
sisteminin (yani izin sisteminin karşıtı olan) uygulan
masında tereddütler yaratabilecek bir düzenleme biçi
mi seçilmiştir. Değişik 9 uncu maddenin üçüncü fıkra
sında deniliyor ki, «8 inci maddede yazılı hususları 
tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen ve kanunî ni
telik ve şartları haiz olmayan kimseleri sahip veya 
sorumlu müdür olarak gösteren beyannameler verilme
miş -sayılır ve keyfiyet beş gün içinde ilgiliye tebliğ 
edilir.» 

Şimdi, burada serbesti sisteminin uygulanmasında 
söz konusu olan beyanname vererek hakkı ve hürriyeti 
kullanma biçiminin uygulanmasında, bu beyanname
nin verilmemiş sayılması gibi bir hukukî sonuç bağ
lanan bazı durumlar sayılmaktadır. 

Şimdi, burada «8 inci maddede yazılı hususları 
tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen» deyimi var; 
izin verirseniz 8 inci maddeyi okumak isterim; 
çünkü burada metinde yoktur, değiştirilmemiş bir 
maddedir. 8 inci madde diyor ki; 

«Mevkute çıkarılması izne bağlı değildir. Ancak, 
mevkutenin; 

1. Adını, yayın konusunu, me vakitlerde çıkaca
ğını ve idare yerini, 

2. Sahibinin ve varsa aynı sorumlu müdür ve 
müdürlerinin veya kanunî temsilcilerinin ad ve soyad
larını, uyruk ve ikametgâhlarını gösterir bir beyanna
me verilmesi mecburidir. Bu beyannameye tüzelkişi ise 
ortaklık mukavelesinin veya tesis senedinin veya der
nek tüzüğünün onaylı bir örneği eklenir. Beyanname, 
mevkute sahibinin ve aynı sorumlu müdür veya mü
dürleri varsa, onların da imzasını ihtiva eder.» 

Şimdi, demek ki bu 8 inci maddede sayılan husus
lar ki, bunların hepsinin incelenmesi mekanik bir in
celemedir; imzası var mı, ortaklık senedi var mı 
(onaylı), yenini göstermiş mi; bunların hepsi ilk bakışta 
alındığı zaman ki, serbesti sisteminde beyannamenin 
verilmesi halinde beyannameyi kim alacaksa bunları 
baktığında görebilecek hususlardır. 

Şimdi, 29 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki söz 
konusu edilen (Ki bu maddenin son fıkrası onun için 
getirilmiştir deniliyor) «Süreli yayın çıkarabilmek 
için, Kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, Kanunda 
belirtilen yetkli mercilere verilmesi yeterlidir.» de
niliyor, bu tamam. «Bu bilgi ve belgelerin Kanuna 
aykırılığının tespiti halinde, yetkili merci yaylının dur
durulması için mahkemeye başvurur.» demekle, Ana-
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yasanın 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası son derece 
sınırlı bir şekilde düzenlenmiş. Nedir o sınırlı olan?.. 
«Bu bilgi ve belgelerin Kanuna aykırılığının tespiti ha
linde.» 

Şimdi, son fıkrada deniyor ki «Yukarıdaki fıkraya 
göre verilmemiş sayılan» beyannamenin verilmemiş sa
yılması hali; yani geriye doğru gidersek, 8 inci madde
de gösterilen hususların eksik bulunması, verilmemiş 
sayılma demektir; yani yine geriye gidersek, eğer bir
den fazla sorumlu müdür varsa, mesela beyannamede 
bu birden fazla sorumlu müdürlerden bir tanesinin 
imzası yoksa, beyanname verilmemiş sayılacaktır ve
yahut da buradaki belgelerden bir tanesinin onaylı 
örneği yoksa, beyanname verilmemiş sayılacaktır. Şim
di, aslında bunlar 29 uncu maddenin ikinci fıkrasın
da ki, gerekçeye baktığımız zaman bunu görmekteyiz 
gerekçe elimizdeki raporun üçüncü sayfasında ikinci 
fıkra halinde aynen söylenmiş, maddeye eklenilen son 
fıkra, 1982 tarihli Anayasanın 29 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan demin okuduğum hususla
rın; yani «Bu bilgi ve belgelerin Kanuna aykırılığının 
tespiti halinde yetkili merci yayının durdurulması 
için mahkemeye başvurur.» hükmünü yerine getirmek 
için yapılmıştır; deniliyor. 

Burada yapılması gereken bir nokta vardır, o :da 
beyannamenin verilmemiş sayılması halinin açıklığa 
kavuşturulmasıdır. Bizden de geçen bir Kanun Ta
sarısı olduğu için, son olarak Siyasî Partiler Kanunun
dan örnek vermek isterim; yani o da aynı şekilde 
beyanname izne tabi olmayan, beyanname vermek su
retiyle kullanılabilen bir hakkın nasıl kullanılacağını 
düzenleyen bir kanun maddesi. 

Siyasî Partiler Kanununun 8 inci maddesinde di
yor ki «Siyasî partinin kurulmasında beyannamenin 
İçişleri Bakanlığına verilmesi halinde bir alındı belgesi 
verilir.» (Hemen parantez içinde belirteyim, buradaki 
«makbuz» deyiminin de «alındı belgesi» şeklinde de
ğiştirilmesinde yarar vardır, tutarlılık sağlamak açısın
dan; bu «makbuz» deyimi, hoş bir deyim değildir 
burada «kendisine bir alındı belgesi verilir» şeklinde 
düzenlenmelidir.) 

Siyasî Partiler Kanununun 9 uncu maddesinde 
diyor ki, «Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin 
tüzük ve programlarının ve kurucuların hukukî durum
larının Anayasaya ve Kanun hükümlerine uygunluğu
nu ve belgelerin tamam olup olmadığını, kuruluşlarını 
takiben öncelikle ve ivedilikle inceler.» «Burada da 
böyle bir inceleme söz konusudur beyanname üzerin
den. «Tespit ettiği noksanlıkların giderilmesini, lüzum 
göreceği ek bilgi ve belgelerin gönderilmesini yazı ile 
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ister.» Burada hiç böyle bir yola gidilmeksizin beyan
nameye bakılacak, beyanname eksikse beyanname ve
rilmemiş sayılacak, sadece ilgiliye bildirilecek olan 
beyannamenin verilmemiş sayıldığı; yoksa bu getirilen 
düzenlemede «Eksikleri tamamlayın» diye bir şey yok. 
Bakın burada partiler için getirilen düzenlemede aynen 
nasıl olduğunu anlatmaktadır madde. «Bu yazının 
tebliğ tarihinden itibaren (Yani eksiklikleri veya şu 
belgeleri bildirin diye yazının gönderilmesi tarihinden 
başlayarak) 30 gün içinde noksanlık giderilmediği veya 
istenen ek bilgi ve belgeler gönderilmediği tak
dirde, siyasî partilerin kapatılmasına dair hükümler 
uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın Tan, süre doldu ve geçiyor. 
Lütfen bağlayın efendim. 

TURGUT TAN — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Herhalde önerge geldiğinde de belki başka arkadaş

larımız da açıklayabilirler. Buraya ilgili merci tara
fından beyannamenin incelenmesinden sonra beyan
namedeki eksikliğin giderilmesi için ilgiliye belli bir 
süre içerisinde bildirim yapılması, bu bildirim içerisin
de ilgili eğer bu eksikliği tamamlamazsa o takdirde 
beyannamenin verilmemiş sayıldığının yine ilgiliye bil
dirilmesi halinde bu hükmün işler bir hale getirilmesi 
lazımdır. Aksi takdirde hem sistemi bozucu bir düzen
lemedir, hem de uygulamada yanlış uygulamalara yol 
açıcı nitelikte bir düzenlemedir. 

Bu doğrultudaki önergemizin de desteklenmesini 
rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, önergeleri okuta
lım. Çünkü önergeler esasen bu konuları ihtiva edi
yor, cevabı ondan sonra alalım; ama arzu ediyorsa
nız buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU
RATOĞLU — Efendim, Sayın Tan'ın söyledikleri 
doğrudur, yerindedir. Komisyon olarak biz de muva
fık karşılıyoruz. Yalnız Sayın Çakmakçı bizi ikaz 
ettiler, teşekkür ederim. Burada «... beyanname mülkî 
amirliğine...» diyor. Bunu «... mülkî amirliğe...» şek
linde tashih etmek istiyoruz. 

tkinci satırda da «... mülkî. amirliği verilen be
yannameyi...» diyor, bunu da «... mülkî amirlik, ve
rilen beyannameyi olarak düzeltmek istiyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Sayın Başkan, kıymetli üyenin teklifine Hükümet 
olarak ben de katılıyorum. Yalnız kısa bir süre ta
nınmasını istiyorum. 'Böyle uzun bir süre beklenirse, 
karışıklığa sebebiyet verir. Kısa bir süre verilirse 
katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeleri okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Basın Kanununun ©azı Maddelerinin Değiştiril

mesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi ile 
değiştirilen 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini saygılarımızla arz ede
riz 

İbrahim GÖKTEPE Turgut TAN 
Muhsin Zekâi BAYER 

«Verilen beyanname 8 inci maddede yazılı hu
susların tamamını veya bir kısmını ihtiva etmediği 
veya kanunî nitelik veya şartlara haiz olmayan kim
seler sahip veya sorumlu müdür olarak gösterildiği 
takdirde durum ilgiliye iki gün içinde yazılı olarak 
bildirilir ve bu tebligatta belirtilen hususlar üç gün 
içinde yerine getirilmediği takdirde beyanname ve
rilmemiş sayılarak, keyfiyet beş gün içinde ilgiliye 
tebliğ olunur.» 

ıSayın Baş'kanlığa 
561 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü mad

desi ile değiştirilen Basın Kanununun 9 uncu madde
si son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

«Beyanname verilmeden yayın yapılması veya be
yanname verilip de yukarıdaki fıkra uyarınca veril
memiş sayılması veya sorumlu müdürün beyanname
de gösterilen adresinden ayrılıp yeni adresini bildir
memiş olması veya tutuklanıp veya hürriyeti bağla
yıcı bir cezaya ilişkin mahkûmiyetin infazına başla
nıp da yerine yeni bir sorumlu müdüf getirilmemesi 
hallerinde, Cumhuriyet Savcılığınca verilecek beş gün
lük süre içinde de bu eksiklikler giderilmediği tak
dirde veya beyannamedeki bilgi ve 'belgelerin kanuna 
aykırılığının tespiti halinde Cumhuriyet Savcılığınca 
asliye ceza mahkemesine yayının durdurulması için 
başvurulur.» 

BAŞKAN — Sayın Tan ve arkadaşlarının önerge
sini, Sayın Tan madde üzerindeki görüşmeleri sıra
sında önerge üzerindeki açıklamalarını yaptılar. Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet de önergeye katıl
dıklarını ifade ettiler. Yalnız küçük bir değişiklikle... 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. FEVZİ 
UYGUNER — Sayın Başkan, müsaade ederseniz Sa
yın Yarkm'ın önergelerini izah etsinler, önergeler 
çok yakındır birbirine. Biz Komisyon olarak, Sayın 
Yarkm'ın önergesine daha çok mütemayiliz, ona katıl
mak kararındayız. 

BAŞKAN — O halde şöyle yapalım, her iki öner
geyi de ben dikkate alınmak üzere oylatayım .Ko
misyona tevdi edeyim, maddeyi iki önergeden de 
faydalanmak suretiyle düzenleyerek Genel Kurula 
getirirsiniz. 

ŞERAFETTfN YARKIN — Sayın Başkan, yal
nız benim önergem biraz farklı efendim. 

BAŞKAN — Evet, siz de önergenizi açıklayın, 
buyurun efendim. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Görüştüğümüz madde ile ilgili olarak verilen 
önergelerde dikkati çeken husus evvela bu eksiklik
lerin tespiti halinde, hemen otomatikman yayının dur
durulması hükmünün getirilmesidir, önergelerimizle 
bunun yanlışlığına işaret ettik. Mutlaka bir süre ve-, 
rilmelidir. Bu süre içinde de eksiklikler giderilmediği 
takdirde yayının durdurulması ile ilgili işleme geçilme
lidir. Gerçekten Siyasî Partiler Kanunununda Sayın 
Tan'ın okuduğu madde buna örnek teşkil ettiği gibi, 
aynı Kanunda 102 nci madde de vardır. Savcının ba
zı belgeleri partilerden istemesi halinde vermediği 
takdirde muayyen bir süre veriyor. Bu sürede de 
vermediği takdirde ancak Anayasa Mahkemesine 
başvuruyor; yan'i yasalarımızda bu tür örnekler var
dır. 

Komisvon ve Hükümet bu konuda yaklaşım gös
terdikleri için teşekkür ediyorum. Benim üzerinde 
duracağım ikinci nokta ki, önergemin sonunda bunu 
belirtiyorum. Sayın Tan'ın önergesinin son kısmını 
izleyemedim. 

Şimdi, Anayasamızın 29 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasına göre bu hazırlanmıştır. Bu fıkra da şöyle 
diyor; «Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının 
tespiti halinde yetkili merci yayının durdurulması 
için mahkemeye baş vurur.» Hüküm bu. Halbuki hü
kümde «... yayın durdurulur...» diyor, yani «... Cum
huriyet Savcılığının talebi üzerine yayın durdurulur,..» 
diyor, ikisi arasında fark var. 

önce Anayasamızda «Yetkili merci yayının dur
durulması için mahkemeye baş vurur.» dediğine göre, 
bu yetkili merciyi tayin edeceğiz. Bunu Tasarı tayin 
etmiştir, Cumhuriyet Savcılığıdır. Yetkili merci bu 

hallerde (ki, ilave haller vardır Anayasaya göre; ama 
uygulamadan bazı aksaklıklar dolayısıyla girmiştir, 
kabul ediyorum, Cumhuriyet Savcısı diye yetkili mer
ciyi de belirtmiş oluyoruz.) yayının durdurulması için 
mahkemeye baş vuracak. Yayının durdurulup durdu-
rulmamasına karar verip vermemek mahkemeye ait
tir. Anayasa da böyle diyor, «... yayının durdurulması 
için baş vurur» diyor. Anayasa başka türlü de diye
bilirdi, «Bu hallerde yayın durdurulur» derdi Cumhu
riyet Savcılığının talebi üzerine. 

O halde, Tasarıda olduğu gibi, «Cumhuriyet Sav
cılığının talebi üzerine yayının durdurulmasına karar 
verilir.» şeklinde değil, önergemde belirttiğim gibi, «Bu 
hallerde, bu hallerin tespiti halinde ve verilen sure 
içinde eksiklikler giderilmediği takdirde Cumhuriyet 
Savcılığınca asliye ceza.mahkemesine yayının durdu
rulması için baş vurulur.» olmasında fayda vardır. 
Çünkü, Anayasa böyle diyor, hüküm de böyle olma
lıdır, Bu konuya da katılırlarsa, hüküm en iyi şeklini 
almış olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Değerli üyeler, her iki önergenin lehinde aleyhin

de söz isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Kurtoğlu. 

ADALET KOMİSYONU' SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Biz her iki önergenin de dikkate alın
masını sağlamak üzere oylanmasını istemiştik. 

BAŞKAN — Ben,, aynı konuda bir karar alacak
tım, eğer lehte aleyhte söz istenmediği takdirde. 

SERDA KURTOĞLU — Dikkate alınacaksa beri 
Komisyon üyesiyim, arkadaşlarımla oturup konuşu
rum, işgal etmeyeyim kürsüyü; ama emrederseniz 
açıklayayım. 

BAŞKAN — Tamam bunu yapacağım, Komisyo
na vereceğime göre söz almanıza gerek yok. 

SERDA KURTOĞLU — Açıklayayım Sayın Baş
kan, zapta geçer. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli, 
arkadaşlar; Basın Kanununun 3 üncü maddesinin atıf 
yaptığı 9 uncu maddenin düzenlenmesi, Anayasanın 
hükmüyle ve Basın Kanununun 8 inci maddesindeki 
beyanname verme ve beyanname tetkiki keyfiyeti ile 
yakından ilgilidir. 

Şimdi eğer, Tasarıda benimsendiği gibi, 3-5 gün
lük muamele müddeti içerisinde yayının durdurulma
sına tevessül edilmezse, korsan yayın diye şikâyet edi
len yayınların işletilmesine müsait bir mekanizma Ka
nuna yerleştirilmiş olur. 
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Şöyleki : Beyannameyi veririm; 8 inci maddede 
öngörülen usule uygun vermediğim cihetle bu yoldaki 
tetkikat yapılıncaya kadar neşriyat durdurulamayacağı 
cihetle yayın devam eder. 3-5 gün sonra durur, Ye
niden başka bir şahıs beyanname verir, o beyanna
mede de aynı şekilde noksanlar vakidir, vardır. O nok
sanların tespitine kadar da yine neşriyat devam eder. 
Bu şekilde inzibatî hükümler işletilinceye kadar ya
yın, bir yayın, ne idüğü belirsiz bir yayın, kim tara
fından yapıldığı belli olmayan bir yayın, mesuliyetin 
kime raci olacağının tespiti çok güç olan bir' yayın, 
muzır yayın devam eder gider. 

Binaenaleyh, kanaatimce Komisyonumuzda teklif 
edilen tedvin usulü en iyi yoldur. Şimdi eğer, arka
daşlarımızın tekliflerinde olduğu gibi, 8-9 günlük bir 
tetkik, itiraz ve mahkemece karar alma süresi gibi bir 
süreyi açık bırakırsak, bu takdirde her 8-9 günde, ismi 
belli olmayan, adresi belli olmayan, hüviyeti belli ol
mayan bir şahıs yayını yapar, açıkça yapar ve fakat 
tam resmî muameleye geçileceği sırada izini 'kaybet
tirir ve inzibat, polis ve mahkemenin başına dert olur. 
Bir taraftan o derdin temizlenmesi için adliye me
kanizması harekete geçerken, bir taraftan da kontro
lü bulunmayan bir yayın, efkârı umumiyede kötü 
tesirlerini yapmakta devam eder. O itibarla ben, Ko
misyonumuzda müzakere edilip, kararlaştırılan, tek
lif, edilen madde metnine taraftarım, önergenin aley-
hindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Değerli üyeler, Sayın Tan ve arkadaşının önerge

sinin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sayın Yarkın'ın önergesinin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, ben
deniz önergedeki süre ilgili kısımda Sayın Tan'ın tek
lifine katılıyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Her iki önergeyi madde ile birlikte Komisyona 

veriyorum. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 5680 sayılı Basın Kanununun 12 

nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 
«Tabi'e, bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair 

bir makbuz verilir.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜĞÜ ENÎS MU-
RATOĞLU — Sayın Başkan, «makbuz» yerine «alın
dı» belgesi denmesi bendenize göre daha uygun olur gi
bi geliyor. Biraz evvel Sayın Tan'da bu konuya işa
ret etmişlerdi. Çünkü, makbuz burada kullanılmaz, 
savcılık veya viiayet verecektir bu belgeyi. 'Bu 'bir 
alındı belgesidir. Yani, «Falan nüshalı gazeteyi tes
lim aldım» diye kâtip imza edip verecektir. Makbuz 
değildir bu. Bir belgedir. 'Bendeniz bu hususu arz et
mek istedim efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun bu teklifi, bu küçük 
değişiklik Başkanlıkça madde ile birlikte oya sunu^ 
lacaktır. 

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Eteyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 5680 sayılı Basın Kanununun 16 

ncı mladdesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlardan 
dolayı ceza sorumluluğu : 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, su
çu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan veya resmi 
veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkute
nin ilgili sorumlu müdürüne aittir. Ancak sorumlu 
müdürler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sü
relerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek Ihük-
molunur. Para cezasının hesabında 647 sayılı Ceza
ların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı haddi esas 
alınır. Sorumlu müdürler için emniyet gözetimi al
tında bulundurma cezası verilmez. 

2. Sorumlu müdür, mevkutelerde müstear adla 
veya imzasız veya remizli imza ile ytayınlanan yazı 
veya resim, haber veya karikatür sahiplerinin adla
rını, bildirmek- zorunda değildir. Sahibi belli olma
yan yazı veya haberi veya resim veya karikatürden 
dolayı sorumluluk, birinci bent hükmüne bakılmak
sızın, suçu vücuda getiren yazıyı yazan veya resmi 
veya karikatürü yapan kimse gibi, sorumlu müdüre 
aittir. Ancak, sorumlu müdür mevkutenin sialhibi ta
rafından, rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı ve
ya resim, haber veya karikatürden sorumlu değildir. 
Bu takdirde ceza sorumluluğu yazı veyia resim, ha
ber veya karikatürü yayınlatana aittir. 
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3. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle 
işlenen ̂ ..suçlarda ceza sorumluluğu, suçu oluşturan 
eserin yazarı, çevireni veya çizeni ile birlikte ylayın-
latanına aittir. Ancak yayınlatanlar için verilen hür
riyeti bağlayıcı cezalar sürelerine bakılmaksızın para 
cezasınla çevrilerek: hükmolunur. Para cezasının he
sabında 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun 4 üncü maddesinin birinci bendinde belirtilen 
miktarın aşağı haddi esas alınır. Yayınlatanlar için 
emniyet gözetimi altında bulundurma cezası veril
mez. 

Mevkute tanıma girmeyen basılı eserin sahibinin 
belli olmaması halinde sorumluluk, yukarıdaki fıkra 
hükmüne bakılmaksızın yayınlatana aittir. Eser, ya
zarı, çevireni veya çizeninin bilgi ve izni dışında 
yayınlandığı takdirde sadece yayınlatan, eseri vü
cuda getiren gibi sorumlu olur. 

Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu kim
seler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açılmadığı 
takdirde sorumluluk, basana, basan da belli olmadığı 
takdirde satan ve dağıtana aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Madde ilgili bir açıklama?... Yok. 
Madde ile ilgili üç tane önerge var, okutuyo

rum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
561 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 5 inci madde

siyle değiştirilen 'Basın Kanununun 16 ncı maddesi
nin iki numaralı bendine aşağıdaki cümlelerin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

^Sorumlu müdür, suç teşkil eden yazıyı, haber, re
sim veya karikatürü bu mahiyetini bilmeden yayın
lamış ise bunların sorumluluğu yalnız yazıyı yazana 
veya haberi verene veya resmî ve karikatürü yapana 
aittir.» 

Sayın Başkanlığa 
561 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 5 inci madde

siyle değiştirilen Basın Kanununuft 16 ncı maddesinin 
son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu 

kimseler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açıl
madığı takdirde sorumluluk, suç teşkil eden eserin bu 
mahiyetini bilerek basana, basan da belli olmadığı 
takdirde bilerek satan ve dağıtana aittir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesiyle 

değiştirilmesi istenen 16 ncı maddenin üç nolu ben
dinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz. 
Tevfik Fikret ALPASLAN İbrahim GÖKTEPE 

3. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eser
lerle işlenen suçlarda veya sorumluluğu, suçu oluş
turan eserin yazarı, çevireni veya, çizenine aittir. 

Suçu oluşturan eseri, bilerek yayınlatanlar, suça 
iştirak etmiş sayılırlar. Ancak yayınlatanlar için ve
rilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine bakılmak
sızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. Para ce
zasının hesâbmda 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde 
belirtilen miktarın aşağı haddi esas alınır. Yayınla
tanlar için emniyet gözetimi altında bulundurma ce
zası verilmez. 

Mevkute tanımına girmeyen basılı eserin sahibi
nin belli olmaması halinde sorumluluk, yukarıdaki 
fıkra hükmüne bakılmaksızın yayınlatana aittir. Eser, 
yazan, çevireni ve çizenin bilgi ve izni dışında ya
yınlandığı takdirde sadece yayınlatan, eseri vücuda 
getiren gibi sorumlu olur. 

Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu 
kimseler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açıl
madığı takdirde sorumluluk eseri suç oluşturduğunu 
bilerek basana, basan da belli olmadığı takdirde bi
lerek satan ve dağıtana aittir. 

BAŞKAN — Sayın Yarktn; sizin birinci önerge
niz, iki numaralı bent ile ilgili. 

Buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Görüştüğümüz madde Basın Kanununun 16 ncı 

maddesiyle ilgilidir. İki tane Önergem var, ikisinin de 
niteliği aynı olduğu için, ikisi hakkında görüşlerimi 
arz edeceğim. 

Önce hemen ifade edeyim ki, bu önergelerde be
lirttiğim husus yeni bir konu değildir. Basın Kanu
nunda var olan bir hükmü öneriyorum. Bu da Ba
sın Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü bendinde 
yer alan hüküm; sorumlu müdürler hakkında : «So
rumlu müdür suç teşkil eden haber, vesika veya ya
zıyı bu mahiyetini bilmeden yayınlamış ise bunların 
sorumluluğu yalnız haber, beyan ve vesikayı verene 
veya yazıyı yazana aittir.» 'Bu bendin önergemde ikin
ci bende eklenmesini teklif ediyorum. 

Yine 16 ncı maddenin dördüncü bendinde de; ba
sana, satana ve dağıtana ait suç konusunda, bilerek; 
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yani bu »iç olma vasfım bilerek «basan, satan, da
ğıtan» deyimleri kullanılmıştır. 

1950 yılında kabul edilen Basın Kanununda so
rumlu müdürler hakkında üçüncü bent getirilmiş, 
dana sonra 6133 sayılı Kanun bunu kaldırmıştır; so
rumlu müdür hakkındaki bu sorumluluktan kurtul
ma... Hangi şartla?.. Suç olduğu vasfını bilmeme şar
tına bağlı şeyi kaldırmış; ancak 1960 yılında kabul 
edilen 134 sayılı Kanunla bu hüküm tekrar getiril
miştir, aynen getirilmiştir. 1960 yılından beri de de
vam etmektedir. 

Bilindiği gibi'cezada kast unsuru esastır. Bu hu
sus özelikle başkasının fiilinden dolayı kabul edilen 
cezalandırılmalarda; yani objektif sorumlulukta daha 
da fazlasıyla kendini gösterebilir. Kaldı ki, 16 ncı 
maddede sorumluluktan kurtulma haline başka örnek
ler de vardır, yer verilmiştir zaten. Nitekim; 16 ncı 
maddenin üçüncü fıkrasında, (Tasarıda ikinci fıkra) 
«Sorumlu müdürün rızası olmadan yayınlanan yazı 
veya resim, haber veya karikatürden sorumlu olma
yacağı» hükmü yer almıştır. Ayrıca, gene eser sahi
binin rızası dışında yayınlanması halinde de eser 
sahibi sorumluluktan kurtulmaktadır. Yani bir so
rumluluktan kurtulma esası getirilmiştir. Biz buna, 
1950 yılından beri var olan sadece kısa bir süre de
ğiştirilip sonra tekrar 1960 yılında getirilen, suç olma 
vasfını bilme unsurunun tekrar ilave edilmesini is
tiyoruz, 

Önce, yayınlanan bir yazınm, bir karikatürün, res
min veya bir basılı eserin suç unsuru teşkil ettiği ko
layca anlaşılan bir husus da değildir. Toplu Basın 
Mahkemeleri dahi uzman kişilere incelettirdikleri ve 
onlardan rapor aldıkları halde, suç unsurunun bulu
nup bulunmadığı hususunda kolayca karar vereme-
raefctedirler. Durum böyle iken biz, sorumlu müdü
rü suç olma vasfını bilse de, bilmese de mahkûm 
ediyoruz. Ben bunun yanlışlığına işaret etmek istiyo
rum. Eğer suç olma vasfını bilmediklerini ispat ede
bildikleri takdirde veya bu vasfın varlığı mahkeme
ce kabul edildiği takdirde, bu sorumluluk ortadan 
kalkmaktadır. Bu, sorumlu müdürlerin bu görevi da
ha iyi yapmalarına yardımcı olacaktır. 

Son fıkrasında da yine, suçu oluşturan eserin ya
zarı, çevireni, çizeni veya yayınlatanın belli olma
dığı veya bu kimseler aleyhine dava açılamadığı tak
dirde, sorumluluğun eseri basana, basan da belli ol
madığı takdirde satan ve dağıtana ait olduğu Öngö
rülmektedir. Satan ve dağıtan... Sorumlu müdürlerde 
lise mezunu olma şaftım anyoruz, satan ve dağıtan

da hiçbir vasıf da yok; okur-yazar dahi olmayabilir. 
Satmış ve dağıtmış... Bunlar da, «Ben bunun suç ol
duğunu bilmiyordum» dedikleri zaman, bu dikkate 
alınmalıdır. Bilme unsuruna burada da yer verilme
lidir, otuz küsur yıldır da kanunda vardır bUi 

Verdiğim ikinci önergede bu esas aynen gene ko
runmuştur. Eserin sahibinin belli olması halinde de 
eseri basan, bu eserin suç teşkil eden niteliğini bilme
diğini ispat ederse, aynı gerekçeyle sorumluluktan 
kurtulması istenmektedir. 

Dolayısıyla, basın yoluyla işlenen bir suçun ceza
sız kalmaması ilkesini hiçbir istisna hali tanımadan 
uygulayacak olur isek, bu takdirde, suça iştiraki 
bulunmayan, suç işleme kastı olmayan ve özellikle 
suç unsurunun varlığından tamamen habersiz olan 
suçsuz kişileri de cezalandırmış oluruz. 

Bu nedenle 5'680 sayılı Basın Kanununun bu mad
desinde bu yönde değişiklik yapılması, sanıyorum 
maddeyi daha uygun hale getirecektir. 

Takdirlerinize saygıyla sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkm. 
Sayın Yarkın'ın önergelerinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen?... Sayın Göktepe, buyurun. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Saym Başkan; üçün

cü bentle ilgili 'bizim de bir önergemiz vardı. Gayın 
Yarkın'ın konu ile ilgili önergesine ve izahlarına ay
nen katılıyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, iki numaralı bentteki değişiklikle ilgili öner

genin lehinde, aleyhinde söz isteyen?... Yok. 
Sayın Komisyonun görüşü?.... 
önergeleri şöyle sıriaya koyuyoruz; evvela iki 

numaralı bentle ilgili olan Sayın Yarkın'ın önergesi. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-

RATOĞLU — Sayın Başkan; Sayın Yarkın'ın iki 
numaralı bentle ilgili önergesinde esas ağırlık, «Ma
hiyetini bilmeden yayınlamış ise» keyfiyetidir. Yani 
bu önerge demek ister ki, yazı işleri müdürü yazınm 
mahiyetini bilmeden ylayınlamış ise, bundan mesul tu
tulmamalıdır. 

Şimdi, bir işi bilerek yapmak sübjektif bir key
fiyettir ki, hukukta buna kasıt diyoruz. Kasıt, şah
sın bir fiili neticelerini bilerek ve isteyerek işlemesi 
demektir. Sayın Yarkın da demek isterler ki, bilme
den bu fiili işlemiş ise, kasıt dışı bir hareket demek 
oluyor; o halde mahkûm edilmesin... 

Hal böyle okluğu takdirde bu iddia büyük mik
yasta hakikat hissesi taşıyor; doğrudur. Ancak, bu 
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iddia kabul. edildiği takdirde, her bir yazı işleri mü
dürü yayınladığı ve faraza suç teşkil eden herhangi 
bir yazı üzerine bir savunmanın içerisine girebilecek
tir ve diyecektir ki, «Ben bunun mahiyetini anlaya
madım; anlayamadığım için yayınladım...» İşte, bu 
tarzda bir savunmanın bu önerge kabul edildiği tak
dirde aksini iddia ve ispat etmeye ve bunun netice
sinde de herhangi bir kimseyi mahkûm etmeye mad
deten imkân tasavvur olunamaz, önerge açıkça bu 
h'ali getiriyor. 

Şimdi, gerçekten mahkeme bilirkişi incelemesine 
gidiyor, gerçekten faraza bir toplu mahkemenin he
yetli hâkimesi tereddüte düşüyorlar; iki kişiden bi
ri bir noktada birleşiyorlar; «doğrudur» diyor, öteki, 
«değildir» diyor. Hakikaten, sözlerime başlarken de, 
«Sayın Yarkın'ın mütalaalarının çok haklı tarafları 
var» demiş idim; bunun sebepleri de 'bunlardı. Ger
çekten tatbikatta üç hâkimden ikisi bir noktada bir
leşir, diğeri mahkûmiyet ister, ikisi beraat ister; «suç 
var» der, «yok» der... Doğrudur. Doğrudur; ama biz 
bu mahzuru izale zımnında şayet, «yazı işleri mü
dürü bilmeden yayınlamış ise mahkûm olmaz» der 
isek, hiçbir yazı işleri müdürünü mahkûm edemeyiz; 
bu bir açık hakikattir. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, Komisyonumuz 
önergeye katılamıyor. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — (Sayın Bakan, Zatıâlinizin görüşü?... 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Efendim, Komisyonun fikirlerine iştirak etmekle be
raber, cürümlerde kasıt esastır. Bugün «bilerek» ta
birini koyarsak, ileri sürdükleri gibi, hiçbir yazı işle
ri müdürünü mahkûm etmeye imkân ve ihtimal yok
tur. «Bilmiyorum ben bunun suç - olup olmadığını» 
derse, nasıl ispat edilecek bu?... öyle bir yazı işleri 
müdürü seçecekler ki, koyduk oraya şartlarını; bunu 
bilmesini, bilmemesini idrak edecek seviyede olması 
lazımdır. 

Binaenaleyh, bu önergenin kabul edilmemesi re-
yindeyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÎSA VARDAL — Sayın IBaşkan, soru. 
BAŞKAN — Efendim soru yok; önergede soru 

yok. Maddede soru sorduracağım. 
Değerli üyeler, bu önergeye Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiş
im 

Demin Sayın Göktepe'nin ifade ettikleri gibi, Sa
yın Yarkın'ın bu ikinci önergesi, Sayın Göktepe ve 
Sayın Alpaslan'ın önergelerinin sonunda yer alıyor. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, soracağım soru 
bu önergelerin oylanması bakımından çok önemli. 
Lütfen müsaade buyurun. 

BAŞKAN — O halde buyurun efendim. 
Yalnız şöyle yapalım Sayın Vardal : Evvela Sa

yın Göktepe'ye de önergesi üzerinde bir açıklama 
yaptırayım; oylamaya geçmeden evvel siz bu önemli 
konuyu açıklarsınız, ki, belki Sayın Göktepe hu ko
nuya temas edeceklerdir, iki defa olmasın; rica ede
yim. Oylatmıyorum. Miademki oylamada önemli di
yorsunuz, hay hay; o sırada size soruyu sorduraca
ğım. 

ÎSA VARDAL — Birinci önergede de önemliy
di, o bakımdan üzerinde çok duruyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Göktepe, buyurun efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım; ben 

Sayın Yarkın'ın izahlarına aynen katıldığımı arz 
etmiştim. Onlara ilave edeceğim herhangi bir husus 
yoktur bence. 

BAŞKAN — Evet, sizin önergeniz tamamen üçün
cü bentle ilgili ve üçüncü bendin içinde diğer fık
raları da almışsınız. O yönüyle... 

ÎBRAHÎM GÖKTEPE — Sayın Yarkın'ınkiyle 
aynı mahiyette efendim; üçüncü bent konusunda. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
O halde buyurun Sayın Vardal. 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkan; biraz evvel Sa

yın Komisyon Sözcüsüyle Sayın Bakanımız, yazı iş
leri müdürünün bilmeden yayınlatması halinde sorum
lu tutulmasının mümkün olamayacağını ifade ettiler. 
Halbuki 5680 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçün
cü bendinde aynen «Sorumlu müdür suç teşkil eden 
haber, vesika veyla yazıyı bu mahiyetini bilmeden 
yayınlamış ise...» tabiri vardır. Verilen önerge de 
bu mahiyettedir. 

Sorarım kendilerine; Şimdiye kadar hiçbir yazı 
işleri müdürü mahkûm olmamış mıdır bu hükme 
rağmen?... 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, soru. 
BAŞKAN —(Söz vereceğim. 
Evvela Sayın Göktepe'nin önergesi Sayın Yar

kın'ın önergesiyle birleşiyor. O itibarla bu önergele
rin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üyeyi sora
yım. Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
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Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Komis

yon Sözcüsü ve Sayın Bakan belki farkında olmadan 
bir cümle sarfettiler; «Efendim, o zaman hiçbir so
rumlu müdürü mahkûm edemeyeceğiz.» şeklinde. 
Acaba kasıt mutlaka mahkûm etmek midir?... 

Fakat özellikle matbaalarda, '(Çok özür dilerim, 
bunu iki şey bir araya geldiği için soruyorum, soru 
o değildi, esas soruma geçiyorum) Anayasa görüşme
leri sırasında da sordum, genellikle basımevlerinde 
basılan bir eserin suç olup olmadığını basımevinin 
tespit edebilmesi için ya hukuk müşaviri, ya da bir 
bilirkişi heyetinin orada bulunmasına ihtiyaç gösteri
yor. Aksi takdirde birçok kere bilirkişi dahi tam ka
rar veremiyor. 'Bu nedenle adaba basımevlerine birer 
hukuk müşaviri mi tayin ettirecekler?... Onu öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Muratoğlu, evvela bu önerge üzerindeki gö

rüşünüzü ifade ederken sorulan hususa da cevap 
vermenizi rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENÎS MU
RATOĞLU — Evçvela Sayın Akkılıç'a cevap vere
yim müsaade ederseniz. Biz, aslolıan mahkûm etmek
tir filan demedik. Herhalde dalgındılar, anlayamadı
lar ne söylemek istediğimizi. Biz bu tarzda bir savun
manın aksi 'iddia edilemez, ispat edilemez dedik; ama 
bunu başka türlü anlıyorlarsa onu da kendi takdirlerine 
bırakıyorum. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan... 

. BAŞKAN — (Sayın Akkılıç, tashih edildi. Sayın 
Akkılıç, sizin ifade ettiğiniz tarzda söylenmişti; fa
kat tashih edildi. 

MAHMUT AKKILIÇ — Söylenmişti... Biraz ev
vel Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Tashih edildi, rica ediyorum Sa
yın Akkılıç. 

Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Yani neticeye gidilemez. Açılan bir 
davada savcı iddia ediyor mahkûmiyeti. Bu tarzda 
bir mahkûmiyet çıkamaz, bir savunmanın aksi ispat 
edilemez çünkü, demek istedim. Bu açık. Bilmiyorum 
daha nasıl açıklayalım yani?... 

Şimdi Sayın Vardal'a gelince, eski değişiklikler
den bahsediyorlar. Son değişiklikte bu «bilerek» iba
resi bizim elimizdeki metinde yok; daha evvelki de
ğişiklikten bahsediyorlar. Ona da feir şey diyemeyiz 
tabiî biz Komisyon olarak. 

BAŞKAN — Bu önergeye gelelim efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS 

MURATOĞLU — Efendim, işte arz ediyorum. Ka
tılamıyoruz; çünkü bizim elimizdeki son metin bu 
tarzdadır. «Bilerek» ibaresi yoktur. Ondan evvelkin
de var idi, değiştirildi. Bu bizi ilgilendirmez. Yani 
bizim elimizdeki son metin üzerine getirilmiştir bu 
tasarı, öyle konuşuyoruz, onu söylüyoruz. Ondan ev
velkinde «bilerek» denmiştir, doğrudur; ama o daha 
evveline aitti, değişti. 

Diyeceklerim bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Yarkın'ın ve Sayın Gök-

tepe'yle Sayın Alpaslan'ın önergelerine katılmadığını
zı ifade ettiniz. 

Sayın Bakan, zatıâliniz?.. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Efendim, şu hususa cevap vereyim. Hükümet hiçbir 
yazı işleri müdürünün mutlak mahkûm olmasını is
temez ve bunu kimse istemez; ama suç olduğu tak
dirde, o yazıyı görüp de neşrettirdiği takdirde, tabiî 
ki mahkûm olacaktır. Bunu kastettik biz. 

Sayın Muratoğlu'nun dediği gibi, elimizdeki me
tinde «bilerek» tabiri yok. Biz şimdiye kadar mah
kemelerde bununla amel ettik ve bu esas tutularak 
yeni metni hazırladık. Onu da arz ederim ve katılmı
yoruz Hükümet olarak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, önergelerin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önergelerin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Madde üzerinde yeni bir sorusu olan sayın üye?.. 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. . 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Kanununun 19 

uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 19. — Bir şahsın, haysiyet ve şerefine 

dokunan veya kendisiyle ilgili gerçeğe aykırı hareket
ler, düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya 
kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından dola
yı, imzasıyla üç ay içinde gönderilecek cevap ve dü
zeltmeyi, mevkutenin sorumlu müdürü metnine hiçbir 
mülahaza ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya 
düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalaa beyan et
meksizin aynen ve tamamen yayınlamaya mecburdur. 
Cevap ve düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap ve
renle ilgili miktardan uzun olamaz. Ancak, yirmi 
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satırdan az olan yazılarm cevabı yirmi satır olabilir. I 
Mevkutetain birden fazla yerde basılması halinde, ce- i 

İ vap ve düzeltmeye sebep olan yazının yayınlandığı ve 1 
dağıtıldığı yerdeki baskının tüm nüshalarında cevap J 
ve düzeltmeye yer verilir. i 

Cevap veya düzeltme mevkutenin ilgili nüsha- | 
styla birlikte cevap veya ctüaeltmeyi gönderenin bu- j 
hmduğu mahal sulh ceza tökinıliğjne verilir veya j 
gönderilir. Sulh ceza hâkimi en geç beş gün içinde I 
cevap veya düzeltmeyi, suç mahiyetinde olup olma- I 
dığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, kanunda j 
yazık şekil ve şartlara uygun olup olmadığı ve yayın- 1 
dan iübaren üç ay geçip geçmediği cihetlerinden tet- I 
kik ederek bir karar verir. Hâkim cevap ve düzelt- j 
menin yayınlanmamas na karar verebileceği gibi ay- i 
nen veya münasip göreceği değişiklikleri yaparak ya- I 
yınlanmasına da karar verebilir. Hâkimin kararının 1 
bir örneği cevap ve düzeltme ile birlikte mevkutenin i 
sorumlu müdürüne gönderilir. 1 

Cevap veya düzeltmenin günlük gazetelerde, alın- j 
dığını takip eden iki gün içinde ve diğer mevkute- j 
lerde bu süre gözetilmek şartıyla ilk çıkacak nüsha- 1 
da aynı sayfa ve sütunda, aynı şekilde ve aynı pun- I 
to harflerle, cevap ve düzeltmeyi gerektiren yazı için 1 
başlıklar yapılmış veya resimler konulmuş ise cevap i 
ve düzeltmede tespit edilecek başlık veya resmin de i 
yayınlanması lazımdır. Ancak, sorumlu müdür sulh ] 
ceza Mkiminin bu kararına en geç beş gün içinde ] 
mevkutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkimliği nez- I 
dinde sebep ve delil göstererek itiraz edebilir. Asliye, I 
ceza hâkiminin beş gün içinde bu itirazı inceleyerek I 
vereceği karar kesindir. Bu kararın mevkute sorumlu I 
müdürüne tebliğinden itibaren bu fıkrada yazılı süre I 
içinde cevap ve düzeltmenin yayınlanması mecburidir. I 

Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişi- I 
ler tarafından gönderilecek cevap ve düzeltmeler I 
hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. I 

Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir I 
kimsenin bu hakkını varislerinden yalnız biri kulla- I 
nabilir. I 

Bu maddedeki tebliğler ilgili talep ettiği takdirde, I 
memur marifetiyle yapılır.» 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Bayeı. I 
MUHSİN ZEKAÎ BAYBR — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu madde yerinde bir madde ve Komisyon bu I 

maddede zaman tablosunu çok iyi şekilde yeniden | 

— 538 

düzenlemiş bulunuyor. Burada en mühim mesele 
kendi hakkında bir haberi çıkan bir kimsenin o ha
beri tekzip veya cevap hakkını kullanırken, onu kul
landığı zaman kendisinin menfaatlerine değil kamu
nun istediği doğru dürüst bir haberin yayınlanıp ya
yınlanmaması konusu burada açıklığa kavuşturulmuş
tur. 

Burada ikinci bir husus da, zamanlama tablosunda 
itiraz müddetleri için, itiraz etme başladığı andan 
itibaren tetkik müddetleri iyi ayarlanmıştır. Bu ba
kımdan Komisyona teşekkür ederim. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin Hükümetten geldiği 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederim. 
Fuat AZGUR 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Komisyonumuz Hükümetten gelen metin üzerin
de iki önemli değişiklik yapmıştır. Bunlardan bir ta
nesi tekzip için sulh ceza hâkiminin vermiş olduğu 
karara itiraz bakımından kendisini göstermektedir. 

Eğer bir şahsın haysiyet ve şerefine dokunan veya 
kendisiyle ilgili gerçeğe aykırı hareketler, düşünceler 
ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde 
bir mevkutede yapılan yayından dolayı üç ay içerisin
de o kişi doğrudan doğruya sulh ceza hâkimi nezdinde 
itirazda bulunmuş ise, sulh ceza hâkiminin bu kişi
nin aleyhine verdiği karar kesindir, diyor Komis
yonumuz. Yani bu kişi asliye ceza hâkimi nezdin
de itirazda bulunamaz diyor; ama aynı kişi hak
kında, yani yapılan bu yayında senin şerefine, hay
siyetine dokunan bir husus yoktur veyahut sen üç 
ay içerisinde itirazda bulunmadın demiş ise bu hu
sus kesin; zannediyorum böyle karara bağlıyor. Ya
ni vatandaşın sulh ceza hâkiminin vermiş olduğu 
karara karşı itiraz hakkı yok. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Hayır... 

FUAT AZGUR — Efendim, müsaade ederseniz 
aynen okuyayım maddeyi,. Hükümetten gelen teklifin 
sondan dördüncü fıkrası şöyle : 

«Cevap ve düzeltme talebini reddeden sulh ceza 
hâkimi kararlarına karşı da aynı suretle itiraz oluna
bilir.» 

Yani. Hükümet açık bir şekilde, eğer sulh ceza 
hâkimi düzeltme talebini reddetmiş ise, yerinde gör-
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memiş ise, o takdirde itiraz edilebilir diyor. îşte bu ı 
fıkrayı Komisyon çıkarıyor. Bundan başka bir ma
na anlamanın imkânı yok ki. Sulh ceza hâkiminin 
talebi reddetmesi üzerine doğrudan doğruya ilgili 
itiraz olarak asliye ceza hâkimine gidebilir diyor, Hü
kümet Teklifi böyle. Bu fıkra çıkarıldığına göre, 
bundan başka bir mama anlamanın bence imkân ve 
ihtimali yok. 

O itibarla bendeniz mademki mevkuteye; yani ga
zeteye sulh ceza hâkiminin vermiş olduğu karara 
karşı itiraz hakkı tanıyoruz, o halde diğer tarafa da; 
yani vatandaşa da; yani şerefiyle ve haysiyetiyle 
oynandığı kanaatinde bulunan; fakat sulh ceza hâ
kiminden bu konuda bir müspet karar alamayan 
vatandaşa da aynı hakkı tammak lazım gelir; birin
cisi bu. 

İkincisi; Komisyonumuz gerek sulh ceza hâki
minin, gerekse asliye ceza hâkiminin inceleme süre
lerini üç günden beş güne çıkarmış. 

Ayrıca yine sulh ceza hâkiminin kararı üzerine 
asliye ceza hâkimine itiraz etmek için geçmesi ge
reken süreyi de üç günden beş güne çıkarmış. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında bu süreler halen meri olan Kanunda bir 

gündür; yani 24 saat olarak düzenlenmiştir. Tekzi
bin zamanında yapılmasının sağlayacağı faydalar dü
şünülerek bu yola başvurulmuştur. Eğer bir tekzip 
çok kısa süre içerisinde gazetede yayınlanırsa, o kişi | 
için bir mana ifade edebilir, üzerinden çok uzun bir 
süre geçerse o kişi için fazla bir fayda sağlamaz. Bu 
düşüncelerle halen meri olan metinde süre 24 saat 
olarak kabul edilmiştir. Bunu Hükümetimiz herhal
de tatbikattan gelen zorunlulukla üç güne çıkarmış
tır. Aslında burada sulh ceza hâkimi bir yargılama 
yapmıyor; yani tarafeyn teşkili söz konusu değil, 
âdeta bir idarî karar veriyor. Sulh ceza hâkimi ilgi
linin müracaatı üzerine, ilgilinin vermek zorunda 
olduğu belgeleri hemen o anda incelemek suretiyle 
tekzibin gerekli olup olmadığına karar veriyor. "O 
itibarla, bunun beş güne çıkarılmasında bendenize 
göre hiçbir zaruret yoktur; yani bu aşağı yukarı iddia 
edilebüir ki, bir idarî karar mahiyetindedir. O itibar
la süratle hemen mahkeme veya hâkim taarfından 
yerine getirilebilir. Bunun için süreyi uzatmaya her
hangi bir yarar ve zaruret yoktur. 

Kaldı ki, Anayasamızın 32 nci maddesi de as
lında bu sürenin yedi gün olmasını kabul etmiştir. 
Halbuki Komisyonumuzun düzenlemesine göre süre 
17 güne çıkmaktadır; yani beşer günlük süreleri, iti
raz süresini ve bekleme süresini üst üste koyarsak, I 
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iki gün de yaym süresi var; 17 günlük bir süre ya
pıyor bu. Bendeniz o itibarla Hükümetin getirmiş 
olduğu metnin daha isabetli olduğu düşüncesine var
dım ve önergemi o sebeple verdim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Azgur. 
Sayın Azgur'un önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU-
RATOĞLU — Sayın 'Başkan, çok değerli arkadaş
larım; 

Esas itibariyle ceza usulünde kararlara itiraz edi
lebilir; her karar kabili itirazdır. İtiraz üzerine ve
rilen karar kesindir. Bu amir hükümdür; bu bir defa 
var. Yani sulh ceza ihâkiminin ilgilinin talebi üzerine 
vereceği karara itiraz hakkı Kanunun açık hükmü
dür. Böyle olmakla beraber, Sayın Azgur'un bahset
tiği bu vuzuh 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında 
açıkça var. İşte bundan dolayı biz- Tasarıdaki te
kerrürü ortadan kaldırmak ve mükerrer ibarelere yer 
vermemek maksadıyla çıkardık, Bakınız okuyorum 
19 uncu maddenin 3 üncü fıkrasını : 

«Cevap veya düzeltmenin günlük gazetelerde, alın
dığını takip elden İki gün içinde ve diğer mevkuteîeF-
de bu süre gözetilmek şartıyla ilik çıkacak nüshada 
aynı sayfa ve sütunda, aynı şekilde ve aynı punto 
harflerle, cevap ve düzeltmeyi geröktSıren yazı için 
başlıklar yapiılimış veya resimler kourateuuiş ise c*vap 
ve düzeltmede tespit edilecek başlık veya resmin de 
yayınlanması lazımdır. Ancak, «"oramlu müdür sulh 
ceza hâkiminin bu kararına en geç beş gün içinde 
mevkutenin çıktığı yerin a'sliye ceza hâkimliği mü-
dinde sebep ve delil göstererek itiraz edebilir.» deni-
yoi'. 

Şimdi sulh ceza hakimlinin verdiği kararca asliye 
ceza nezdinde itirazı getiriyoruz burada. «Asiye ceza 
hâkiminin beş gün 'içinde bu itirazı 'inceleyerek ve
receği Ikarar kesindir. Bu kararın mevkute sorurralo 
müdürüne tebliğiınden Mbaırcn bu fıkrada yazılı stire 
içinde cevap ve düzeltmenin yayıınianraası macburi-
dir.» 

Simidi, bumda şahıs tarafından yapılan; talep üze
rine sulh ceza hâkimi bir karar verdiği için, omraı 
otomatik olarak Ceza Muhakemeleri Usulünün 302, 
305 filan (maddeleri1 oilsa gerek, hafızama beni yanılt-
mııyorsa, şahsın esasen itiraz hakkı vardır. Biz ona 
kaldırdık diye bir hüküm getirmiyoruz burada. 'Böyle 
olduğuna göre haliyle şahıs itiraz hakkını kulana-
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•bilecektir; yanı şatom itirazı kaldırılmış değildir. Bu
nu çok açık söylüyorum. Bu böyle. 

Sürenin çıkartılmasına gelince; daha evvel 5680 
sayılı 'Kanunda bu süre 24 saat idi; fakat 24 saat içe
risinde mahkemeler tetkik İmkânını bulaimadılaır, bu
lamıyorlardı. Çünkü mesela, gazetede bir yayın var, 
bir hadiseden bahsediyor, falan hakkında şöyle bir 
suçtan dolayı dava açıldı veya tevkif edildi diyor; 
adam da tekzip ediyor. Simidi, gazetenin yazdığı yazı 
doğru mu, değil mi, tekzip haklı mı, haksız mı?.. 
Bunu anlamak çin en azından tekzibe bakan karar 
verecek olan hâkimin bunu mahallinden sorması la
zımdır, yani «Falan şahıs filan suçtan tevkif edildi 
rrii, yakalama çıktı mı- veya bir mahkûmiyet var mı, 
bir dava açıldı mı?..» Bunlar aramaya vabestedir. 
tşlte 24 saat kifayetli gelmediği içindir ki, Tasarı ile 
Hükümet onu üç güne çıkardı. Bıiz Komisyonda bu
nu etraflıca görüştük, üç günün de yetmeyeceğini, 
tatbikattan görmüştük, ölmüyordu, yetişmiyordu. 
Çünkü, tasavvur ediniz ki, istanbul'da çıkan bir ga
zeteye tekzipte bulunuluyor, belki Van ile ilgili, belki 
Adana ille ilgili, belki izmir ile ilgili bir olaydan 
'bahsediliyor .Hâkim bunları soracak, arayacak ve ya
zı yazılacak. Biz eminiz ki, buna beş gün de yetişmez; 
fakat mecburen beş gün dedik. Mahkemelerin mah
mul durumu ve aynı zamanda ve bilhassa tekzip ko
nusu olan olayın çok ahvalde tahkikini gerektirmesi 
sebebiyle üç günü beş güne çıkardık. 

işte bu sebepten dolayı Sayın Azgur'um önerge
sine katılamıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederdim Sayın Muratoğlu. 
Buyurun Sayın Balkan. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 

Sayın Başkan, kıymetli üyeler; 
Sayın Muratoğlu'nun konuşmalarına aynen işti

rak ediyorum. Biz Hükümet teklifinde bunu dördün
cü fıkra olarak, «Cevap ve düzeltime talebini redde
den sulh ceza hâkimi kararlarına karşı da aynı su
retle itiraz olunabilir.» diye yazmışsız; fakait verilen 
bir önerge ile bu metne alındı. 'Binaenaleyh, iki defa 
olmasın diye bu çıkarıldı. Üç gün yerine beş gün ko
nulmasını da anlattılar. 

Yalnız mühim bir nokta var. Hatırladığıma göre. 
Komisyonda, asliye ceza hâkiminin vermiş olduğu 
ıret kararına karşı, sorumlu müdüre bir hak tanımış-
laırdL O da, ağır ceza mahkemesine itiraz hakkı idi. 
O herhalde bir dalgınlık olarak metne geçmemiiş. Bu
nun da metne geçirilmesi için Komisyona mı havale 
edilir, bilemiyorum. Komisyon bu kararı verdi; met
ne geçirilmesini arz ediyorum. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU

RATOĞLU — Sayın Başkan; Sayın Bakama 'teşek
kür ederim, çok haklı, çök mühim bir noktaya te
mas ettiler. 

Bundan evvelki 5680 sayılı Kanunda gerçekten 
itiraz üzerine aslîye ceza hâkimi karar verince, gaze
tenin ona itiraz hakkı yoktu; yani şöyle bir müşah
has misal vereyim : 

I Tekzip sahibi sulh ceza mahkemesine müracaat 
etse ve tökzibin yayınlanımaımasına karar verilse, il
gili asliye ceza mahkemesine itiraz etse, itiraz mercii 

I olan asliye ceza mahkemesi tekzibin yayındanmasına 
I karar verse, biraz evvel arz ettiğim gibi, bu karar 

itiraz üzerine verilmiş bir karar kabul ediliyordu, 
I kesin kabul ediliyordu ve gazete tarafından buna iti

raz edilemiyordu. Bu fevkalade büyük bir boşluktu 
basın hukukumuzda bize göre. 

j Komisyonda bu hususu arizamik görüştük ve hak
sızlık olduğu kanaatine vardık, gazeteciler aleyhine, 
yazı işleri müdürleri aleyhine büyük haksızlık olduğu 
kanaatine vardık. Bu kabul edildi ve asliye ceza 
mahkemesinin verdiği karar yazı işleri müdürü için 
birinci derecede verilm'iş karar sayıldı ve Yargıtayın 
esasen tevkifle ilgili içtihatları bu, merkezdedir, iti-

| raz üzerine tevkifte de bu böyle kabul edilmiştir, bu
nun üzerine yazı işleri müdürlerine ağır ceza mahke
mesine itiraz hakkı tanıdık. Bu fevkalade önemli bir 
değişikliktir ve basının son derece lehinedir ve çok 
önemlidir, çok mühimdir; ama maatteessüf geçmemiş 
metne. Bu maddeyi geri almak istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi geri vereceğim efendim. 
| Yalnız Sayın Azgur, verilen bu izahattan sonra 

önergenizde ısrarlı mısınız?.. 
'FUAT AZGUR — Sayın Başkan; zabıtlara geç

mesi bakımından Komisyonumuzun gerekçesini kısa-
I ca izah edeyim. Tavzih ederlerse memnun olurum. 

Aynen şöyle diyorlar efendim, kendi gerekçelerin
de veya Komisyon raporlarında; «... düzeltme hakkı
nın yargı organı olan sulh ceza hâkimliğinoe red
dine dair kararın kesin nitelikte olması, işlerin bir an 

j önce sonuçlanması ve sürüncemede kalmaması bakı
mından daha uygun olacağından madde metninden 
çıkarılması» uygun görülmüştür diyorlar. Halbuki bi-

I raz önce kendileri kesin olmadığını söylediler. Ben 
bunu gerekçeden aldım, onun için önergeyi verdim. 

BAŞKAN — Önergede İsrarlı iseniz oylatacağım. 
FUAT AZGUR — Meseleyi tavzih etsinler. 
BAŞKAN — Evet efendim. 

— 54Ö — 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ENİS MU- I 
RATOĞLU — ıSayın Başkan; değerli arkadaşımız 
tamamen haklıdırlar. Hatalıdır, yanlış geçmiş efen
dim. Biraz evvel esasen dedim ki, Usul Kanunumuz 
dahi böyledir; yani biz öyle bir madde dahi getirme
yiz, Geza Usulü Muhakemeleri Kanununa aykırı olur 
bu< 

O İtibarla Sayın Azgur haklı; yanlış yazılmış. I 
Sulh ceza hâkiminin kararı kesin değildir efendim. 

'ISA VARDAL — Efendim, «'kararlan kesindir» 
diyorlar... I 

BALKAN — Müsaade buyurun efendim, söz ve- I 
reeeğiım, . I 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, bir 
açılklamalda bulunmak isterim. | 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu, buyurun. I 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan; şah
sî kanaatıma göre gazete sahibinin itiraz hakkı, esa
sen sanığın tekzibinden sonra da olabilir. Bu itibar- I 
la onun için ilk itirazdır, İtiraz üzerine verilen ka- I 
rarlar katidir. Bu bakımdan ağır cezaya gitmesi zaten 
normal kanun icabıdır. 

Bu itibarla herhangi bir değişiklik- yapmaya lü- I 
zum yoktur. Esasen daha evvel sanıklar için bu mev- I 
zubahisti. Sanık sulh ceza mahkemesince tevkif edil- I 
miyordu. Asliye ceza hâkimi 'tevkif ettiği takdirde, I 
sanık ceza mahkemesine itiraz edemiyordu; çünkü 
asliye ceza hâkiminin kararı kesin olduğu için. Hal- I 
buki son değişikliklerle sanıklara bu itiraz hakkı ve- I 
rildi. 

Buradaki durum da aynı efendim. Gazete sahibi I 
için, gazete için ilk itiraz yeri olması. Bu itibarla 
metne herhangi bir geçişe lüzum olmadığı kanaatin- I 
dayiiiTL 

BAŞKAN — Evet efendim, 

BEKİR SAM't DAÇE — îSayın Başkanım, bu ko
nuda bir açikiamia yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu konu biraz uza
dı; ama biliyorsunuz önergeler üzerindeki görüşme
lerde lehte, aleyhte görüş alıyoruz, Komisyonun ve 
Hükümetin de cevaplarını aldıktan sonra önergeyi oy- I 
luyoruz. Fakat konu ehemmiyetli. O itibarla madem
ki müzâkere açmış olduk, sizi de dinleyelim Sayın I 
Daçe. 

Sayın Daçe, buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım; ko

nuyu tereddütlü hâle getiren bana göre 19 uncu mad
denin üçüncü fıkrasındaki «Ancak, sorumlu müdür 
sulh ceza hâkiminin bu kararına en geç beş gün } 

— 541 

içinde mevkutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkimliği 
nezdinde sebep ve delil göstererek itiraz edebilir.» 
cümlesinin madde metni içersinde bulunması tered-
düte sebebiyet vermiştir. Şayet şu cümleyi çıkarttık
ları takdirde, sulh ceza mahkemelerinin kararlarına 
haliyle Ceza 'Muhakemeleri Usulü Kanunuyla veril
miş kabili itiraz olacaktır ve hukukun genel prensip
leri içerisinde konu Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu ile halledilecektir. Aslında şu maddelerin, şu 
bendin hükümleri, asliye ceza mahkemesi nezdinde 
itiraz hakkının, konmuş olması tereddütü yaratan 
unsur olmuştur. Bu çıkartıldığı takdirde, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun genel prensipleri içeri
sinde !konu zaten kendiliğinden halledilecektir. Gaze
te de itiraz hakkını kullanabilecektir, vatandaş da iti
raz hakkını kullanabilecektir. Asliye cezanın karar
larına karşı da durum budur. 

Bu bakımdan bir Cümlenin çıkması konuyu çö
zümleyecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
ISayın Vardal, diğer arkadaşlara söz verdiğim için 

size de soruyorum : Sizin de ilave edeoeğiniz bir ko
nu var mı?.. 

İSA VARDAL — Yok efendim; tamam. 

BAŞKAN — Şu halde bu maddeyi esasen öner
geyle birlikte Komisyona vereceğim ve değerli üye
lerin açıkladıkları konuları da dikkate almak sure
tiyle madde yeniden düzenlenerek getirilebilir. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Sayın Başkan, bir hususu arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — 
Eskiden sorumlu müdürlerin itiraz hakkı yoktu; sulh 
ceza hâkiminin kararlarına itiraz hakkı yoktu ve o 
öyle gidiyordu. Biz, 5680 sayılı Kanun özel bir ka
nun olduğu için, asliye ceza mahkemeleri nezdinde 
itiraz hakkı tanıdık Hükümet olarak. Komisyonda ise 
daha ileri gidilerek, vuzuh verilerek ağır ceza mah
kemesine de itiraz hakkı tanındı. Bunu yazmadığı
mız ıtâkdiıtfe, yalnız sulh oezâda kaldığı takdirde so
rumlu müdürlerin lehine hiçbir hüküm konmamış 
olur. «Asliye ceza hâkimini» desek yine aynı şeydir. 

Binaenaleyh, «Ağır ceza mahkemesine itiraz edi
lir» şeklinde bir kabul olursa, sorumlu müdürlerin 
lehine olur ve mahkemelerce de hiçbir tereddüt ol
maz* 

Bu ibarenin konmasını Komisyondan rica ediyo-
rum< 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Değerli üyeler; Sayın Azgur'un önergesinin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylatacağını, öner
geyle birlikte maddeyi Komisyona vereceğim. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir. Önergeyle bir
likte maddeyi Komisyona veriyorum. 

Değerli üyeler; önemli bir önerge var. Bu önerge 
üzerinde biraz uzun görüşüleceğini tahmin ediyo
rum. Çünkü bundan sonra gelen birçok maddelerde
ki cezaların yarı yarıya indirilmesi konusu teklif ©di
liyor; zamanımız yetmeyecektir. 

O itibarla 27 Eylül 1983 Salı günü özel gündemi
miz dolayısıyla saat 10.00'da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

- m — 



DANIŞMA MECLÎSİ 
GÜNDEMİ 

164 üncü BİRLEŞİM 

26 Eylül 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayüı Ba
sın Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine, 
Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Elk 
Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/725) (S. Sayısı : 561) (Dağıt
ma tarihi : 13.9.1983) 

(2) 8546 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Kaldırılması ve İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/775) (S. Sayısı : 558) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

(3) 20 Şubat 1068 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklâl 
Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 
Birinci ve İkinci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 

Bir Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/763) (S. Sayısı : 
569) (Dağıtma tarihi : 14.9.1983) 

(4) Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu Tasarı
sı ve Adalet; Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonları Raporları (1/745) (S. Sayısı : 556) (Da
ğıtma tarihi : 6.9.1983) 

(5) İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İtti
saldi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkımda 11.4.1983 Tarihli ve 
60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Geçici 
6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler; 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/703, 1/752) 
(S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(6) 9.10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bir Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Malî iş
ler Komisyonu Raporu. (1/737) (S. Sayısı : 562) (Da
ğıtma tarihi : 13.9.1983) 

<7) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(8) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(9) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(10) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(11) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

X (12) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın İdarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(13) Hizmet ve Seyis Erleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/703) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma 
tarihi : 20.7.1983) 



1(14) 23.4.1981 Tarihli ve 2543 Sayılı Yurt Dışın
da Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Birinci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/684). (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
20.7.1983) 

X (15) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Kararların Tanınması ve Yerine Getirilmesine ilişkin 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/665) (S. Sayısı : 490) 
(Dağıtma tarihi : 21.7.1983) 

X (16) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile italya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendiril
mesini önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/660) (S. Sayısı : 491) (Da
ğıtma tarihi : 21.7.1983) 

(17) 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve 
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
Birinci Maddesine Bir Eıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/689) (S. Sayısı : 495) (Dağıt
ma tarihi : 21.7.1983) 

'(18) Topraksu Genel Müdürlüğü Yatırımları 
Geri ödeme Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Ta
rım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komis
yonları raporları. (1/677) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 21.7.1983) 

X (19) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında An
laşma ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/647) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 22.7.1983) 

(20) 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Değişik 87 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/718) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(21) 21.6.1922 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun Değişik 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/694) (S. Sa
yısı : 508) (Dağıtma tarihi: 27.7.1983) 

(22) 4.7.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askerî Yük
sek idare Mahkemesi Kanununun 82 nci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/731) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 
27.7.1983) 

(23) Yabancı Deniz Kuruluşlarının Acentelik Hiz
metlerinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Raporu. (1/692) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

X (24) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Iran 
islam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
masına Dair 20 Ekim 1982 Tarihli Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/720) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(25) Yaygın Eğitim Koordinasyon ve Jş Birliği Ka
nunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(1/705) (S. Sayısı.: 513) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(26) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Madde .Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri; Bütçe - Plan komisyonları raporları. 
(1/723) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(27) 8.6il 949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/662) (S. Sayısı : 516) (Dağıtma 
tarihi : 27.7.1983) 

(28) 19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/682) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 27.7.1983) 

(29) Millî Savunma Yükümlülüğü Kanunu Tasarı
sı ve Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/661) (S. Sayısı : 514) (Dağıt
ma tarihi : 2.8.1983) 

ı(30) Arıcılık Kanunu Tasarısı ve Adalet; Tarım 
ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler komisyonları 
raporları. (1/608) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
2.8.1983) 

(31) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/616) (S. Sayısı : 529) (Dağıt
ma tarihi : 4.8.1983) 
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X (32) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma- j 
lezya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 13 I 
Mayıs 1983 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa- I 
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. I 
(1/732) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 11.8.1983) 

(33) Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönet
meliklere İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komis- I 
yonu Raporu. (1/713) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 15.8.1983) 

X (34) 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişki
ler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uy- I 

.gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa- I 
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/741) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(35) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7.2.1969 Tarihli ve 1101 Sayılı 
Kanunla Eklenen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesi 
Hafkkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/715) (S. Sa
yısı : 539) (Dağıtma tarihi : 15.8.1983) 

(36) İstanbul Belediyesi Havagazı İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/730) (S. Sayısı : 542) (Dağrt-

. ma tarihi : 16.8.1983) 
(37) 15 Temmuz 1950 Tarih ve 5681 Sayılı Mat

baalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra- I 
ponı. (1/724) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
17.8.1983) 

(38) Madalya ve Nişanlar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/708) (S, Sayısı : 546) (Dağıtma 
tarihi : 18.8.1983) 

(39) Yurt Yüzeyinde ve Denizlerde Görülen veya 
Ele Geçirilen Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esas
lara İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma; Malî | 
İşler; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyon
ları Raporları. (1/657) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 29.8.1983) 

(40) 26 Ekim 1983 Gün ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bentler Eklen-

(X) Açık Oylan» 

meşine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Sa
vunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonları raporları. 
(1/711) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 1.9.1983) 

ı(41) Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-
BAKOĞLU ve 10 arkadaşının, Kurucu Meclis Üye
lerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Kanun 
Teklifi ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (2/130) (S. 
Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(42) 27.4.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma (komisyonları rapor
ları. (1/734) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
13.9.1983) 

(43) Osmanlı Arşivinin Günümüze Kazandırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim; Büt
çe - Plan komisyonları raporları. (1/746) (S. Sayısı : 
565) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(44) 25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 Sayılı Er Ka
zanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanuna 3 Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
1(1/754) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 13.9.1983) 

(45) 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Anayasa; Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/768) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1983) 

(46) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
İşler, Bütçe - Plan komisyonları raporları. {1/742) 
(S, Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

<47) Millî Mukavemet Birlikleri Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. 0/812) (S. Sayısı : 570) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 

(48) 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
5 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/813) (S. Sayısı : 571) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1983) 



(49) 16.7.1956 Tarihli ve 6812 Sayılı Kanunla 
Katılmamız Kabul Edilen Devletlerarası îstişarî De
nizcilik Teşkilatının Kurulmasına Mütedair Sözleş
mede Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/807) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 22.9.1983) 

(50) Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası 
Sözleşmesi (1979)'ne ve Eki Kararlara Katılmamızın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/808) (S. Sayısı : 573) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 561 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Maddenin Kaldırılmasına 
ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu. (1 /725) 

r. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi İS Haziran 1983 
Başbakanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1538/0^121 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca (hazırlanan ve Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 8.6.1983 tarihinde kararlaştırı
lan «15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin 'Değiştirilmesine, IBir Ek 
Maddenin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine dair Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri 
ilişikte (gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

5680 ıSAYILI BASIN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE BİR BK MAD
DENİN KALDIRILMASINA VE BU IKANUNA EK MADDELER İLAVESİNE DAİR KANUN 

TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Demokratik sistemlerde Devleti idare edenler vatandaşların oyları ile belirlenir. Vatandaşların Devletin 
nasıl idare edildiğini, Devlet hayatında cereyan edea olayları yakından bilmeleri ile seçimler anlam kazanır. 
Kimin ne yaptığı bilinmeyen bir yerde seçmenlerin Devlet idaresini yönlendirdiğinden ve halkın gerçek tem
silcilerini seçtiğinden söz edilemez. Diğer taraftan idare edenlerin de temsil ettikleri kitlenin düşüncelerini 
bilmeden onların iradelerini Devlet iradesinde egemen kılmaları mümkün değildir. 

Düşüncelerin açıklanmasında en etkili araç olan basının bu bakımdan son derece gerekli ve etkili bir görev 
yaptığı açıktır. 

ıBasın yukarıda belirtildiği gibi demokratik ülkeler için önem taşır. Yöneticilerin, yönetilenlere hesap ver
me durumunda olmadığı totaliter idarelerde etkili bir basından söz etmeye imkân yoktur. Diğer bir deyişle 
basın hürriyeti demokratik idarelerin en belirgin özelliğidir. 

Belirtilen nedenlerle basın hürriyeti demokratik Anayasaların üzerinde en fazla durduğu bir hürriyet 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

5680 sayılı Basın Kanunu 24 Temmuz 1950 tarihinden beri yürürlükte bulunmaktadır. Bu Kanunla basın 
hürriyeti özüne dokunulmadan hür ve demokratik ülkelerin Basın Kanunu nazara alınarak geniş bir serbesti 
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Kanun, açıklanan özelliği itibariyle 1961 Anayasasının yürürlüğünden 
sonra da bu Anayasa ile bağdaşmayan bir yönü bulunmadığından esasta bir değişikliğe uğramadan günümüze 
kadar gelmiştir. 
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2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da Basın hürriyetine büyük önem vermiş diğer hürriyetleri çok 
genel ilkelerle düzenlerken; Basın hürriyetinin daha geniş bir şekilde ve bunu zedelemeden ve ancak 1961 yı
lından sonraikıi 20 yılı aşkın bir sürede cereyan eden olayları ve ülkemizde geçen dönemde anarşi tahrikçiliği 
yapan korsan basını da nazara alarak düzenlemişitir. 

Tasan esasta 1982 Anayasası ile Basın Kanunu arasında uyum ve Anayasanın getirdiği hükümlere uy
gulanma gücü sağlamak amacına yöneliktir. Bunun yanısıra 1950 tarihinden sonra paranın değerinde önemli 
düşmeler olduğundan ve mevcut para cezaları caydırıcılığını önemli ölçüde yitirdiğinden bunların artırılma
sı yoluna gidilmiştir. 

5680 SAYILI BASIN (KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞStŞTİRÎLMiESÎNE BİR BK MAD
DENİN KALDIRILMASINA VE BU KANUNA EK MADDELER İLAVESİNE DAİR KANUN 

TASARISI 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Kanunun mevkute sorumlu müdürlerinde bulunması gereken nitelikleri belirleyen 5 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının altı numaralı bendi değiştirilmektedir. 

Sözkonusu değişiklik yapılırken, bent sistematiği ile bugün sorumlu müdürlüğün yapılmasına engel olan 
suçlar aynen muhafaza edilmekle beraber, «Sorumlu müdürlük» müessesesinin büyük önemi, sorumlu mü
dürlerde bulunması gereken üstün nitelikler göz önünde tutulmuş, bu sebeple Anayasanın, «Milletvekili seçil
me yeterliği» başlıklı 76 ncı; 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun «iSiyasî partilere üye 
olma» başlıklı 11 inci maddelerinde yer alan suçlar da metne dahil edilmiş, ayrıca istimal ve istihlak kaçakçı
lığı suçu dışındaki kaçakçılık suçları ile Devlet Güvenlik mahkemelerinin görevine giren ve bu mahkemelerin 
görevine giren suçlara tahrik ve teşvik fiillerinin de bent kapsamına alınmasında yarar görülmüştür. 

Madde 12. — Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmekte ve bir fıkra ilave edilmektedir. 
Değiştirilen fıkra, yabancıların, Türkiye'de mevkute çıkarahilmeleri için uymak zorunda oldukları kuralları 
göstermektedir. 

Yürürlükteki 7 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan «Yabancı» deyimiyle neyin amaçlandığı açıkça 
anlaşılamamakta, özellikle son yıllarda bazı yabancı büyükelçiliklerin yaptıkları yayımlarda, sözkonusu fık
ranın taşıdığı yükümlülüklere uymadıkları görülmektedir. Keyfiyet, beşinci fıkranın yeterli açıklıkla kaleme 
alınmamış olmasından ve yoruma müsait bulunması 'Klan kaynaklanmaktadır. 

Halbuki, ülkemizde bulunan yabancı diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar ile bunlara bağlı kuruluş
lar ve uluslararası teşkilat temsilcilikleri tarafından yapılan yayınların etkin bir şekilde denetlenmesinde, 
Devletimizin yüksek menfaatleri bakımından zorunluk bulunmaktadır. 

Diğer taraftan konunun özelliği ve hassasiyeti bakımından, gerek yabancıların ve gerekse uluslararası 
kuruluşlar ile yabancı Devletlerin temsilcilerinin, konsolosluklarının ve bunlara bağlı kuruluş temsilcilerinin, 
mensup oldukları teşekkül adına mevkute çıkarmalarından önce Dışişleri Bakanlığının bu hususta görüşünün 
alınması yararlı görülmektedir. 

Yapılan değişiklikle, fıkraya açıklık getirilerek uygulamada ortaya çıkan aksaklık giderilmiş ve yürürlük
teki metinde yer alan ön şartlara, Dışişleri Bakanlığının görüşünün de alınması şartı ilâve edilmiştir. 

Maddeye ilave edilen yeni fıkrada yukarıdaki düşünceler doğrultusunda hazırlanmış ve Türkiye'de faaliyet 
gösteren ve maddenin 5 inci fıkrası kapsamına girmeyen yabancı Devletlerin diplomasi temsilcilikleri ve 
konsoloslukları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası teşkilâtın mevkute ve mevkute kapsamı dışındaki 
basılı diğer eserlerin yayınlamaları da Dışişleri Bakanlığının iznine tabi tutulmuştur. 

Madde 3. — Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
Kanunun beyanname ve eklerinin tevdi edileceği mercii gösteren birinci fıkrasında herhangi bir değişik

lik öngörülmemektedir. 
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Ancak 9 uncu maddenin beyanname ve eklerinin tevdi şekline dair üçüncü fıkrasının, ikinci fıkra; beyan
namelerin, kanunî şartları kısmen veya tamamen taşınmamaları halinde yapılacak işlemi gösteren ikinci fıkra
sının ise, üçüncü fıkra olarak düzenlenmesinin, fıkralar arasında intizam ve ahenk sağlayacağı düşünülmüş bu 
yolda bir değişiklik yapılmıştır. 

(Maddeye eklenilen son fıkra, 1982 tarihli Anayasanın 29 uncu maddesinin 2 noi fıkrasında yer alan «Sü
reli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilme
si yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, yayının durdurulması için 
mahkemeye başvurur.» şeklindeki amir hüküm uyarınca düzenlenmiştir. 

Eklenen bu fıkrada, yetJkili merciin Cumhuriyet savcılığı; yayının durdurulmasınla kanar verecek mahkeme
nin ise asliye ceza mahkemesi olduğu vurgulanmaktadır. 

Diğer taraftan uygulamada görülen aksaklıkları da gidermek amacıyla, sorumlu müdürün beyannamede 
gösterilen adresinden ayrılıp da yeni adresini bildirmemiş olması veya tutuklanması veya hürriyeti bağlayıcı 
bir cezaya ilişkin mahkûmiyetin infazına başlanıp da yerine yeni bir sorumlu müdür getirilmemesi hallerinde 
de aynı usulün takibiyle yayının durdurulması öngörülmüştür. 

Madde 4. — Kanunun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmektedir. 
Kanunun yürürlükte bulunan 112 nci maddesi, tabilere, mevkutenin her nüshasında ikişer tanesini, neşri 

takip eden çalışma gününde çıktığı yerin Cumhuriyet savcısı ile en büyük mülkiye amirine tevdi etme yüküm
lülüğünü getirmektedir. Maddeye ilave edilen fıkrayia, bu yükümlülüğü yerine getiren talbi'e bir makbuz ve
rilmesi öngörülmekte böylece, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında beyanname verilmesi halinde uygulanan 
makbuz verme mecburiyetiyle paralellik sağlamakta, ayrıca tabi'e yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair 
savunma imkânı yaratılmaktadır. 

Madde 5. — Kanunun 16 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Bu maddenin birinci bendinde yapılan değişiklikle, karikatürü yapan veya haberi yazan kimse de metni 

dahil edilmiş, ayrıca, sorumlu müdüre bu bende göre verilecek hürriyeti bağlayıcı cezaların, süresine bakıl
madan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde gösterilen miktarın 
aşağı haddinin esas alınarak para cezasına çevrileceği vurgulanarak, hükmolunan cezanın esasta para cezası 
olduğu, belirtilmiştir. Böylece uygulamaya açıklık getirilmiştir. 

Maddenin ikinci bendinde yapılan değişiklikte Yargıtay içtihatları göz önünde bulundurulmuş, sorumlu 
müdüre bu durumda para cezası verilmeyeceği, doğrudan doğruya hürriyeti bağlayıcı ceza hükmolunacağı 
belirtilerek uygulamadaki tereddütlerin giderilmesiamaçlanımıştır. 

Maddenîn üçüncü bendi mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle suçun işlenmesi haline münhasır
dır. Yapılan değişiklikle ceza sorumluluğunun, eserin yazarı, çevireni, çizeniyle birlikte yayınlatanına ait 
olduğu belirtilmekte yayınlatan için verilecek hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına çevrileceği aynen so
rumlu müdürler için öngörüldüğü şekilde hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin dördüncü bendinde, sahibi belli olmayanyazı, haber, resim veya (karikatürden dolayı sorumlulu
ğun üçüncü bent hükmüne bakılmaksızın yayınlatana ait olduğu ve yayınlatan hakkında hükmolunacak hür
riyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilmeyeceği, doğrudan doğruya hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanaca
ğı belirtilmektedir. 

Yukarıda yazılı kişilerin belli olmamaları halinde veya Türk mahkemelerinde bu kişiler aleyhine dava 
açılamadığı durumlarda sorumluluğun basana, basan belli olmazsa satana ve dağıtana ait olduğu açıkça gös
terilmiştir. 

Madde 6. — Kanunun 19 uncu maddesi değiştirilmektedir, 
a) Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasında, cevap ve düzeltme hakkının hangi hallerde kullanılabile

ceği belirtilmektedir. 'Buna göre, bir şahsın, haysiyet ve şerefine dokunan; menfaatini bozan; kendisiyle il
gili hakikate aykırı; hareketler, düşünceler ve sözler izafe edilerek, mevkutelerde yayın yapılması halle
rinde cevap ve düzeltme hakkı kullanılmaktadır. 

1982 Anayasalının 32 nci maddesinin birinci fıkrasında, «Düzeltme ve cevap hakkı ancak kişilerin hay
siyet ve şerefine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde taşınır 
ve kanunla düzenlenir.» denilmekte olduğu göz önünde tutularak birinci fıkrada bulunan «'Menfaati bozan» 
kelimeleri, metinden çıkartılmıştır. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 561) 



— 4 — 

Bundan ayrı olarak, mevkutelerin birden fazla yerde basılmaları halinde, cevap ve düzeltmeye sebep olan 
yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısının bütün nüshalarında, cevap ve düzeltmeye yer verilme
diği, böylece cevap ve düzeltme müessesesinin amacının tam anlamıyla gerçekleştirilemediği, uygulamada 
çok zaman izlenmektedir. Bu noksanlığı (gidermek için maddenin birinci fıkrasına bir cümle ilave edilmiş ve 
mevkutelerin birden fazla yerde basılması halin'de, cevap ve düzeltmeye 'sebep olan yazının yayınlandığı ve 
dağıtıldığı yerdeki baskısının tüm nüshalarında, cevap ve düzeltmeye yer verilmesi gerekeceği, hiç bir tered
düt yaratmayacak sekilide ve açık biçimde belirtilmiştir. Diğer taraftan maddenin ikinci fıkrasında herhangi 
bir değişiklik yapılmadan taşıdığı hükmün niteliği göz önünde tutularak, birinci fıikra bünyesine dahil edil
miştik 

b) Maddenin üçüncü fıkrasında, bugün, sulh ceza hâkiminin cevap ve düzeltmeyi ne yönlerden incele
neceği belirlenirken, hâkime bu incelemeyi yapması için yirmidört saatlik bir süre tanınmaktadır. 

Halbuki uygulamada, bu sürenin ihtiyacı karşılamadığı artık anlaşılmış bulunmaktadır. Nitekim, Anaya-
sa'nın 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında «Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa, yayının yapılmasının gerekip 
gerekmediğine hâkim .tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar ve
rilir.» denilmektedir. 

Gereik Anayasa hükmü ve gerekse uygulamanın ortaya çıkardığı zaruret karşısında, konunun müstaceli
yeti de göz önünde tutulmak suretiyle hâkimin tetkikatı en geç üç gün içinde tamamlayarak bir sonuca ulaş
ması gerekeceği düşünülmüş ve üçüncü fıkrada bu süre üç gün olarak belli edilmiştir. 

d) Maddenin üçüncü fıkrasında, sulh ceza hâkimhin kararına karşı sorumlu müdüre tanınan yirmi dört 
saatlik itiraz süresi ile itirazı inceleyecek asliye ceza hâkimine tanınan yirmi dört saatlik İnceleme sürele
ri de, yulkarıda belirtilen uygulamanın zorunlu kıldığı, uzatılması gereken süreler olarak düşünülmüş ve fıkra 
metninde bu yolda bir düzenlemeye gidilerek yirmidörtlaatlik sürelere ilişkin hüküm, üç gün şeklinde değişti
rilmiştir. 

e) Maddenin değiştirilen dördüncü fıkrasından sonra düzenlenen beşinci fıkrasında sulh ceza hâkiminin 
cevap ve düzeltme talebini reddeden kararlarına karşı da aynı şekilde ilgilisi tarafından itiraz olunabileceği 
belirlenmiştir. 

f) Altı, yedi ve sekizinci fıkralar, yürürlükteki 19 uncu maddenin beş, altı ve yedinci fıkralarından, me
tinlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen alınmıştır, 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 20 nci maddesi bütünüyle değişti
rilmektedir. 

Kanunun 20 nci maddesi bugün için, «4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları gös
termeyen tabi yirmibeş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Bu hususları hakikate aykırı olarak gösterenler onbeş günden üç aya kadar hapse ve yüz liradan beşyüz 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.» hükmünü taşımaktadır. 

Maddede sözü edilen 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları ise «'her basılmış eserde o eserin yayın 
yeri, yılı ve tabiin, varsa naşirin a'dları ve iş yerleri gösterilir. 

İlan, tarife, sirküler ve emsali hakkında bu hüküm uygulanmaz. Mevkutelerde ayrıca basılmış tarih ile 
sahibinin ve yazı işlerini fiilen İdare eden sorumlu müdürün ve bunlar 'müteaddit ise idare ettikleri kısım ile 
birlikte her birinin adları gösterilir.» hükümlerini muhtevidir 

20 nci maddede sözü edilen para cezası 22 Ocak 1983 gün ve 17936 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmelini öngören 2790 sayılı kanun ile otuz misli yükselti
lerek ağır para cezasının asgarî haddi de üç bin lira olarak belirlenmiştir. Aynı kanunla hafif para cezası 
ise bin beşyüz liraya yükseltilmiştir. Sonuç olarak bu gün için birinci fıkradaki para cezası binbeşyüz lira
dan üç bin liraya kadar hafif para cezası; ikinci fıkradaki para cezası ise üç bin liradan onbeşbin liraya ka
dar ağır para cezası şeklini almıştır. 

Tasarıyla yapılan değişiklik günümüzde para değerindeki düşüşler nazara alınarak yeniden belirlenmiş; 
ancak maddedeki hürriyeti bağlayıcı cezalarda herhangi bir yükseltme yoluna gidilmemiştir. 

Madde 8. — Tasarının 8 inci maddesi ile kanunun 21 inci maddesi bütünüyle değiştirilmektedir. 
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Bu gün için 20 nci madde, «Dokuzuncu ve onbirinci maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler onbeş 
günden üç aya kadar hapse ve i'kiyüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.» hük
münü taşımaktadır. 

Maddede sözü edilen dokuzuncu madde, «beyanname ve ekleri, mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en 
büyük mülkiye amirliğine verilir. 

8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen ve kanunî nitelik ve şartları haiz 
olmayan kimselere sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren beyannameler verilmemiş sayılır ve keyfiyet 
beş gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. 

'Beyanname mülkiye amirliğine doğrudan doğruya verileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabilir. 
Mülkiye amirliği verilen beyannameyi kabule ve mukabilinde bir makbuz vermeye mecburdur. Beyanname 
noter aracılığı ile tebliğ olunduğu takdirde, tebliğ şekli makbuz yerine geçer.» 

11 inci madde ise, «Mevkute sahibinin hakkını başkasına devri yahut ölümü halinde yeni sahip bir ay 
içinde yeniden beyanname vermeye mecburdur.» 

hükümlerini taşımaktadır, 

Maddedeki para cezası yukarıda da işaret edildiği gibi 2790 sayılı kanunla otuz misli artırılmıştır. 
Tasarı ile, eylemin niteliği göz önünde tutularak hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası da, etkin

lik sağlamak amacıyla yükseltilmiştir. 
Diğer taraftan, tasarı ile kanunun 9 uncu maddesine eklenen sön fıkrayla yayının durdurulmasının ön

görüldüğü hallerde, yayına beyanname vermeden baş'ıyanlar için, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte, ağır 
para cezası da getirilmektedir. 

Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesi ile kanunun 22 nci maddesi bütünüyle değiştirilmektedir. 
Bu gün için 22 nci madde, «hakikate aykırı beyanname veren kimse üç aydan altı aya kadar hapse ve 

beşyüz liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.» hükmünü taşımaktadır. 
Maddede sözü edilen para cezası 2790 'sayılı kanunca 5435 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yapılan de

ğişiklikle kanunun yayım tarihine göre otuz misli artırılmıştır. 

Tasarıda, eylemin vahameti göz önünde tutulmuş, hürriyeti bağlayıcı ceza ile ağır para cezasının alt ve 
üst sınırları artırılmıştır. Ayrıca maddeye «fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç teşkil etmediği takdirde» 
ifadelerine de yer verilerek, eylemin daha ağır bir suçu oluşturması halinde o hükmün uygulanacağı vur
gulanmıştır, 

Bu duruma göre, tasarı kanunlaştığında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, 
hakikate aykırı beyanname veren kimseye, altı aydan iki yıla kadar hapis ve kıfkbin liradan yüzbin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilecektir. 

Madde 10. — Tasarının 10 uncu maddesi ile 5680 sayılı IBasın Kanununun 23 üncü maddesi bütünüyle 
değiştirilmektedir-

Bu gün için kanunun 23 üncü maddesi, «10 uncu maddede yazılı değişiklikleri zamanında bildirmeyen
ler hakkında yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» şeklinde düzenlenmiştir. 

Maddede geçen 10 uncu madde ise «beyanname muhteviyatında vukua gelecek değişiklikler beş gün 
içinde 9 uncu maddede yazılı mercie aynı usulle bildirilir, 

Mesul müdür değiştirildiği takdirde yeni mesul müdürün imzasını taşıyan bir vesikanın beş gün içinde 
aynı mercie verilmesi lazımdır. 

Bu müddet zarfında bu kanuna giren mesul müdürlere terettüp eden mesuliyet yazı işlerini fiilen idare 
edene aittir.» hükmünü taşımaktadır. 

23 üncü maddede geçen ağır para cezası 2790 sayılı kanunla 5435 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yapı
lan değişiklikle otuz misline yükseltilmiştir. 

Tasarıyla ağır para cezasının alt sınırının yirmi bin lira; üst sınırının ellibin lira olarak belirlenmesi yo
luna gidilmiştir. 

Madde 11. — Tasarının 11 inci maddesi ise 5680 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi bütünüyle değişti-
TİlImektedin 
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Bu gün için 24 üncü madde, «12 nci madde hükmünü yerine getirmeyenler hakkında yayınlanan her nüs
ha için on liradan yirmibeş liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.» şeklinde düzenlenmiştir. 

Maddede geçen 12 nci madde ise, «tabi, mevkutenin her nüshabından ikişer tanesini neşri takip eden 
çalışma gününde, çıktığı yerin Cumhuriyet savcısı ile en büyük mülkiye amirine tevdie mecburdur.» hük
münü taşımaktadır. 

24 üncü maddede geçen para cezası 2790 sayılı Kanunla 5435 'sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ya
pılan değişiklikle otuz misli antırılmışitır. 

Tasarıyla, 12 nci maddeye aykırı davrananlar için üç aydan bir yıla kadar hapis cezası getirilmekte ve 
her nüsha için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunacağı belirlenmiştir. 

Madde 12. — Tasarının 12 nci maddesi ile Kanunun 25 inci maddesi bütünüyle değiştirilmektedir. 
8.6.1956 gün ve 6733 sayılı Kanunla değiştirilen 25 inci madde bugün için; «13 üncü maddede yazılı şart 

ve vasıflara haiz olmayan kimseleri çalıştıranlar bir aya kadar hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır.» hükmünü taşımaktadır. 

25 inci maddede geçen 13 üncü madde ise 29.11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve «Mev
kutelerde çalıştırılacak muhabirlerin bu Kanunun 5 inci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentleri hükümleri müs
tesna diğer bentlerinde yazılı nitelik ve şartları haiz olmaları icap eder.» şekline dönüştürülmüştür 

25 inci maddede geçen para cezası diğerleri gibi 2790 sayılı Kanunla yükseltilmeye tabi tutulmuştur. 
Tasarıyla ağır para cezasının alt sınırı ellibin lira olarak tespit edilmiştir. Maddedeki hürriyeti bağlayı

cı ceza miktarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır, 
Madde 13. — Tasarının 13 üncü maddesi ile Kanunun 26 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Bugün için 26 nci madde, «15 inci madde hükümlerine riayet etmeyenler ikiyüz liradan beşyüz liraya ka

dar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.» hükmünü taşımaktadır, 
26 nci maddede geçen 15 inci madde ise, «Bir mevkutenin hususî fedakârlık ihtiyarı ile elde edip yayın

ladığı haber, yazı ve resimler mevkute sahibinden müsaade alınmadıkça neşirlerinden yirmidört saat geçme
den başka mevkuteler tarafından yayınlanamaz. Hususî fedakârlık itibariyle elde edilen yazı ve resimler için 
mevkute sahibinden izin almak mecburidir.» hükmünü taşımaktadır, , 

26 nci maddede geçen para cezaları 2790 sayılı Kanunla otuz misli yükseltilmiştir. 'Bu duruma göre Ka
nunda ikiyüz lira olarak gösterilen ağır para cezası altibin; beşyüz lira olarak gösterilen üst sınır oribeşbin lira 
olarak hükmedilmektedir. 

Tasarıyla 15 inci madde hükmüne riayet etmeyenler için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para ce
zası getirilerek cezanın alt ve üst sınırları artırılmış bulunmaktadır. 

'Madde 14. — Tasarının 14 üncü maddesi ile Kanunun 28 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Söz konusu 28 inci madde «18 inci maddede yazılı mahkeme hükmünü tebliğ edildiği tarihten başlamak 

üzere, günlük gazetelerde üç gün içinde, diğer mevkuteler bu müddet ıgözeitilmek şartıyla çıkacak en geç 
ikinci nüshasında yerine getirmeyenler hakkında, neşringeciktiği her nüsha için yüz liradan ikiyüz liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur.» denilmektedir. 

'Bugün, 2790 sayılı Kanun uygulanarak yüz lira otlan ağır para cezasının alt sınırı üçbin lira; ikiyüz lira 
olan ağır para cezasının üst sınırı altibin lira olarak hükmedilmektedir. 

Tasarıyla para cezasının alt ve üst sınırları artırılmış ve her nüsha için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunacağı vurgulanmıştır. 

Madde 15. — Tasarının 15 inci maddesi ile Kanunun 29 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
7.6.1956 tarih ve 6733, sayılı Kanunla değiştirilen 29 uncu maddede 19 uncu maddeye atıf yapılarak, 19 

uncu maddedeki neşir mecburiyetine riayet etmeyenler hakkında oribeş günden üç aya kadar hapis ve ikibin 
liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla birlikte neşrinden imtina olunan cevap ve teksibin aynı mev
kutede 19 uncu maddede gösterilen şekil ve şartlar dairesinde neşrine de hükmolunacağı belirtilmiştir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında, mahkemenin hükmüne rağmen neşirden imtina olunması halinde yukarı
daki fıkra gereğince verilecek cezaların bir misli artırılarak hükmolunacağı ve ayrıca neşrin geciktiği her 
nüsha için bin lira ağır para cezası ilave edileceği belirtilmektedir, 
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2790 sayılı Kanunla 5435 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yapılan değişiklik üzerine bugün ikibin lira olan 
ağır para cezası yerine altmışbin lira; beşbin lira olan üst sınır için yüzellibin lira ağır para cezası hükme-
dilmektedir. 

Tasarıyla 29 uncu maddenin birinci fıkrasındaki hürriyeti bağlayıcı cezanın eylemin ağırlığı karşısında ar
tırılmasının uygun olacağı düşünülmüş diğer taraftan bu fıkradaki ağır para cezası da diğer ceza maddele
rinde yapılan artırmalarla orantılı şekilde yükseltilmiştir^ 

Buna göre hürriyeti bağlayıcı cezanın alt sınırı bir aya üst sınırı ise altı aya çıkarılmış para cezasının alt 
sınırı ellibin lira üst sınırı ise yüzbin lira olarak belirlenmiştir, 

Tasarıyla 29 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle «Mahkeme hükmüne rağmen neşirden 
imtina olunması halinde yukarıdaki fıkra gereğince verilecek cezaların bir misli artırılarak hükmolunacağı» 
belirtilmiştir. 

Madde 16. — Tasarının 16 ncı maddesi ile kanunun30 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
30 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları aynen muhafaza edilmiştir. 
Cezaya ilişkin 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasında «yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket eden

ler bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.» hük
mü bulunmaktadır. Bu madde 29.11.1960 tarih ve 143 sayılı kanunla değişikliğe tabi tutulduğundan bugün 
2790 sayılı Kanun hükümleri gereğince alt sınırı bin lira olan ağır para cezası oribeşbin lira; onbin lira olan 
üst sınır ise yüzellibin lira olarak hükmedilmektedir. 

Tasarıyla cezaların etkinliği sağlanmak istendiğinden hürriyeti bağlayıcı ceza miktarı aynen muhafaza edil
mekle beraber ağır para cezasının alt sınırı yüzbin lira, üst sınırı ise ikiyüzbin lira olarak belli edilmiştir. 

Diğer taraftan; 
a) Tasarıyla, kanuna eklenen ek ikinci maddede, ek birinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve ara

larında Türk ceza Kanununun 142 ve 163 üncü maddelerinin de bulunduğu suçlardan mahkûmiyet halle
rinde, 'suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkutenin mahkemece kapatılabileceğinin belirtildiği; 

b) Ek üçüncü maddede ise bu kapatma kararına rağmen, kapatma süresince yayına devam edenler hak
kında cezai müeyyide getirildiği; 

Göz önünde tutulmuş ve 30 uncu maddenin son fıkrasındaki «Türk Ceza Kanununun 142 ve 163 üncü 
maddelerinin uygulanması suretiyle hükümlülük halinde tekerrür varsa, mevkute bir aydan üç aya kadar ya
yından men olunur. Yayından men olunan mevkutenin sahip ve sorumluları 'bu süre içinde başka bir adla 
mevkute çıkaramazilar.» hükmünün, uygulanmasına imkân ve gerek kalmadığı için bu fıkra tümüyle metinden 
çıkartılmıştır. 

Ayrıca maddeye eklenen son fıkrayla, bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde cezaların yarı nisbe-
tinde artırılarak hükmedileceği belirtilmiştir. 

Madde 17. — Kanunun 3'1 inci maddesi tasarının 17 nci maddesi ile değiştirilmektedir. 
Yürürlükte bulunan 31 inci maddenin birinci fıkrasında yabancı memleketlerde çıkan basılmış eserlerin, 

Türkiye'ye sokulması ve dağıtılmasının Bakanlar Kurulu kararıyla men olunabileceği belirtilmiş ise de, men 
edilebilecek bu eserlerin niteliklerinin neler olacağı konusunda yetkili merciin tereddütüne sebep olmayacak 
ve uygulamada yeknesaklık ve Anayasa mutabakat sağ'ayacak biçimde daha geniş kapsamlı olarak belirtilme
sinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bu görüş doğrultusunda birinci fıkrada kısmen değişiklik yapılarak yabancı memleketlerde çıkan ve Tür
kiye'ye sokulması veya dağıtılması men olunabilecek eserlerin nitelikleri, Anayasanın 28 inci maddesindeki 
gendi ilkeler esas alınarak açık bir şekilde belirlenmek suretiyle bu tür eserlerin ülkeye sokulmaları ve dağı
tımlarının Bakanlar Kurulu kararıyla men edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası aynen muhafaza edilmiştir. 
Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle fıkra kapsamı genişletilmiş ve menedilmiş olan bu eser

lerin tercüme edilerek yayanlara da ceza sorumluğu getirilmiştir. Bu şekilde bir düzenlemeye gidilirken de, 
bu fıkrada sayılan kişilerin eylemlerinin daha ağır birsuçu oluşturması halinde o suça ait ceza ile ayrıca ce-
zalandırıllmalan öngörülmüştür. 
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ıBundan ayrı olarak fıkrada mevcut hürriyeti bağlayıcı ceza ile ağır para cezasının alt sınırı ellibin lira 
üst sınırı ise yüzbin lira, olarak artırılmıştır. 

Bugün yürürlükte olan kanunun 3ıl inci maddesinin son fıkrasında «Menedilmiş olmasına rağmen bunları 
Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar, veya bu gibi eseıileri kısmen veya tamamen iktibas ederek yayanlar 
hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandı
rılırlar.» hükmü bulunmaktadır. 

2790 sayılı Kanunun uygulanması sonucu beşyüz lira, oribeşbin lira olarak; beşbin lira ise yüzellibin lira 
olarak tatbik edilmektedir. 

Tasarıda ayrıca hürriyeti bağlayıcı cezalarda da artırım yapılmış üç aylık alt sınır altı aya, bir yıllık üst 
sınır ise iki yıla çıkarılmıştır. 

Madde 18. — Tasarının 18 inci maddesiyle Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmektedir. 
29.11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değiştirilen 3'2 nci madde «•İntihar vakaları hakkında haber çerçe

vesini aşan ve okuyanları tesir altında bırakacak mahiyette olan tafsilat veya vakaya müteallik resimlerin 
yayınlanması yasaktır. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 'yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırı
lırlar.» 

Hükmünü taşımaktadır. Bu para cezaları 2790 sayılı Kanunla oribeş misline çıkarılmıştır. 
Tasarıyla ağır para cezasının alt ve üst sınırları yükseltilmekte ve yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır 

para cezasına hükmolunacağı hükme bağlanmıştır. * 
Madde 19. — Tasarının 19 uncu maddesiyle Kanunun 33 üncü maddesinin son fıkrası değiştirilmiştir. 
Değiştirilen bu fıkra Kanunun 33 üncü maddesinin bir ve iki numaralarındaki eylemlere atıf yapmakta

dır, 
33 üncü maddenin bir numaralı bendi «Kanunen evlenmeleri men edilmiş kimseler arasındaki cinsi mü

nasebetlere dair haber ve yazıların»; iki numaralı bendi, «Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 
429, 430, 435, 436, 440, 441 ve 442 nci maddelerinde yazılı cürümlere müteallik haber ve yazıların yayın
lanması halinde mağdurların hüviyetlerini açıklayan malumat ve resimlerin neşri yasaktır.» hükmünü taşı
maktadır. 

Cezaya ilişkin ve değişiklik konusu son fıkrada «hilafına hareket edenler üçyüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. • Fiilin tekerrürü halinde bin liradan üçbin liraya kadar ağır para cezası 
veya yedi günden üç aya kadar hapis cezası verilir.:» denilmektedir* 

Son fıkrada yapılan yeni düzenlemede ceza kanunlarımızdaki sistematik esas alınmış ve öncelikle hük-
medilmesi öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza süresi, daha sonra da ağır para cezasının miktarının belirlen
mesi yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca fıkradaki ağır para cezasının sınırları:, para değerindeki düşüşler göz önünde tutulmuş ve üçyüz 
lira olan ağır para cezası yirmibin liraya, hıkı lira olan ve bugün 2790 sayılı Kanun gereği olarak otuzbin 
'lira olarak verilen ağır para cezası ellibin liraya çıkartılmıştır. Diğer taraftan fiilin tekerrürü halinde bin lira 
olan ve 2790 sayılı Kanuna göre otuzbin lira olarak uygulanan para cezası ellibin liraya, üçbin lira olan ve 
2790 sayılı Kanuna göre doksanbin lira olarak uygulanan üst sınır yüzbin liraya çıkartılmıştır. 

Ayrıca son fıkradaki yedi günden üç aya kadar olduğu belirlenen hürriyeti bağlayıcı ceza tasarıyla üç 
aya kadar hapis şeklinde tespit edilmiştir. 

Madde 20. — Tasarının 20 inci maddesiyle Kanunun 34 üncü maddesinin ilkine! fıkrası değiştirilmekte
dir. 

Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında siyasî, iktisadî, ticarî mevkutelere ilişkin bilgilerden han
gilerinin ne gibi şartlarla tutulacak deftere kaydedileceği belirtilmekte; bu defterleri tutmayan veya noksan 
veya yanlış billgi geçiren yahut savcılıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken hususların 'gizlen
diği hallerde, mevkute sahibi ite onun mümessiline uyjulanacaık cezalar ikinci fıkrada göstermektedir. 

Ancak, bugünkü metinde geçen (onun mümessili) ifadesi, mevkute sahibine her alanda temısil eden mü
messilleri kapsamaktadır. Halbuki bu fıkrada amaçlanan, mevkute sahibinin, defterlerini tutmakla görevli 
olan mümessilidir. 
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Fıkraya bu yönden açıklık getirmek uygulamadaki tereddütleri gidermek üzere, onun bu hususta görevli 
mümessili ifadesinin fıkra metnine dahil edilmesinde yarar gömülmüştür. 

Diğer taraftan, fıkradaki hürriyeti 'bağlayıcı ceza süresinde değişiklik yapılmadan, ağır para cezasının sı
nırları cezaya ilişkin diğer maddelerde yapılan artırımlarla orantılı bir şekilde yüksdtilmiştir. 

5680 sayılı 'Basın Kanununun 34 üncü maddesi daha önce 29.11.1960, tarih ve 143 sayılı Kanunla değiş
tirilmiştir. 

Bu defa değiştirilen 2 nci maddenin 'bugünkü şekli; «bu defter tutulmadığı veya deftere noksan ve yanlış 
malumat geçirildiği veyahut savcılıkça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken hususlar gizlendiği tak
dirde mevkutenin sahibi veya onun mümessili bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan ohbin liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.» hükmünü taşımaktadır. 

Diğer maddelerde olduğu gibi Ibu maddedede yer alan ağır para cezası bilahare çıkarılan 2790 sayılı Ka
nunla 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılan, değişiklikle onlbeş kat artırılmış ve netice itibariyle 34 
üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ağır para cezası onbeşbin liradan yüzellibin liraya kadar ıbir miktara yük-
seltilmiştk. 

işte tasarıda bütün bu hususları nazara alınarak maddenin ikinci fıkrası yeni baştan düzenlenmiştir. 
Madde 21. — Kanunun 35 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Günlük ve diğer mevkutelerle işlenen suçlarda, sorumlular hakkında dava açılabilmesi 5680 sayılı Basın 

Kanununun 35 inci 'maddesinde üç ve altı aylık hak düşürücü süreye bağlanmış 'bulunmaktadır. Son yılar
da yayın organlarındaki artış ve hazırlık soruşturmalarının çeşitli nedenterle tamamlanamaması ekseri halde 
Basın Kanununun 35 inci maddesindeki üç ve altı aylık sürenin sona ermesine neden olmakta, bu yüzden 
de basın yolu ile işlenmiş millî güvenliği, ıbirliği ve menfaatleri zedeleyici pek çok suç hakkında dava açıla
madığı gibi süresi geçtikten sonra açılmış olan davalarda hak düşürücü sürenin geçmiş bulunması nedeniyle 
ortadan kaldırılmak suretiyle bunlar cezasız kalmaktadır. 

işte hu nedenlerle, Basın Kanununun 35 inci maddesinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç hissedilmiş ve 
madde yeniden bir düzenlemeye talbi tutulmuş bulunmaktadır. 

Madde 22. — Kanunun 36 nci- maddesi değiştirilmektedir. 
Bugün, toplu toasın asliye ceza mahkemeleri, ibdrçok yerde, yeterli sayıda ceza hâkimi bulunmaması sebe

biyle, hukuk 'hâkimlerinin katılmalarıyla oluşturulmaktadır. Bu mahkemelerdeki hâkimlerin asli görevleriyle 
ilişkilerinin devam etmesi, hukukî ve fiilî nedenlerle devamlı olarak basın davalarına bakamamaları, mah
keme kurulunun sık sık değişmesi, işlerin gecikmesine ve biriıkimlere sebep olmakta, toplu basın asliye ceza 
mahkemelerinin kuruluş amacının gerçekleşmesini engellemektedir., 

Nitekim, istanbul Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde 28.3.İİ983 tarihi itibariyle derdest bulunan 104 
dava dosyasından, 6 adedi 1976; 2 adedi 1977; 10 adedi 1978; 4 adedi 1979; 11 adedi 1980; 15 adedi 1981; 
37 adedi 1982 yıllarından devretmiştir. 1983 yılına ait 19 adet dava dosyasına bunlardan ayrı olarak bakıl
maktadır. 

izmir Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde 28.3.1983 tarihi itibariyle derdest bulunan 28 dava dosya
sından, 3 adedi 1979; 3 adedi 1980; 3 adedi 1981; 13 adedi 1982; yıllarında devretmiştir. Halen 1983 yılı
na ait 6 dava dosyası elde bulunmaktadır. 

Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde ise, 1976 yılından 1; 1977 yılından 2; 1978 yılından 5; 
1979 yılından 5; 1980 yılından 3; 198H yılından 17; 1982 yılından 19; dava dosyası 1983 yılma devretmiştir. 
25.3.1983 tarihi itibariyle, 1983 yılında açılmış bulunan 10 davaya bakılmaktadır. 

Verilen «bu istatistik bilgilerden de anlaşılacağı üzere, toplu basın asliye ceza mahkemelerinin kuruluş ne
denlerinden birini oluşturan basın davalarında sürat ve etkinlik kazandırma 'amacı, bugüne kadar gerçekleşti
rilememiştir. 

Tasarıyla öncelikle, Kanunun 36 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmakta, basın yoluyla iş
lenmiş bulunan ve ağır cezayı gerektiren davalardan, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren 
suçlara ilişkin olanların, yine Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bakılması esası getirmektedir. Bunun dışında 
kalan ve ağır cezayı gerektiren davalara, ağır ceza mahkemelerinde bakılacaktır. 
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Diğer taraftan, asliyelik mevattan dan 'basın davalarına, normal asliye ceza mahkemelerinde bakılması
nın istenen etkinlik ve sürati sağlayacağı görüşünden hareketle toplu basın asliye ceza rnahkemelerinin kuru
luşuna ilişkin hükümleri taşıyan 36 ncı maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkraları madde metininden çıkarılmakta
dır. 

Bu suretle basın davalarında görülen geoikıme ve birikimler önlenmiş olacaktır. 
Madde 23. — Tasarının 23 üncü maddesiyle Kanuna alltı Ek Madde ilave edilmekte ve 4.7.1960 tarih ve 

9 sayılı Kanunla eklenen ikinci Ek Maddenin geçici niteliği ve bugün için uygulanma imkânı bulunmadığı 
göz önünde tutularak kaldırılmaktadır. 

Ek Madde 1. — 5680 sayılı ©asım Kanununa ilave edilen bu ek maddenin birinci fıkrası, Anayasanın 28 
inci maddesinin beşinci fıkrasında belli edilen şartların doğması hallerinde, her türlü haber ve yazının, dağı
tımının, Kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebileceğine dair anailke doğrultusunda düzen
lenmiştir. 

Anayasanın, sözü edilen 28 inci maddesinin beşinci fıkrası, dağıtımın önlenebilmesi için, Devletin iç ve 
dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma 
veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunması gerekmektedir. Yine 
aynı fıkraya göre sorumluluk, bu tür yazı veya haberi yazana, bastırana, aynı amaçla basana, başkasına ve
rene ait olan söz konusu sorumluluk, bu suçlara ait Kanun hükümleri uyarınca gerçekleşecektir. 

Görülüyorki 1982 Anayasası bu fıkrasıyla, bugüne kadar öngörülmeyen yeni bir sorumluluk getirilmekte
dir. Bu sorumluluk, henüz neşredilmemiş başka bir deyişle dağıtıma geçilmemiş ancak dağıtım aşamasına gel
miş her türlü mevkute veya mevkute tanıımına girmeyen diğer basılmış eserleri kapsamaktadır. 5680 sayılı 
Basın Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasındaki «basın suçu neşir ile vücut bulur.» şeklinde ifade edi
len kuralla da bir istisna oluşturmaktadır. Kanunun son fıkrasında yer alan «fiilin ayrıca suç teşkil etmesi ha
li müstesna» ifadesi esasen Anayasanın kabul ettiği esasla da uyum içinde bulunmaktadır. 

işte Ek birinci madde bu anlayış içinde kaleme alınmış ve Anayasanın kullandığı genel nitelikteki ifadeye 
müşakıkar bir 'görünüm vermek ve uygulamaya açıklık getirmek amacıyla suçlar madde metnd içinde Türk 
Ceza Kanunu üe ilgili diğer kanunlara atıf yapılmak suretiyle belirlenmiştir, 

Ayrıca Anayasanın, dağıtımın hâkim kararıyla önlenebileceğine dair hükmü aynen metne aktarılırken, ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde aynı yetkinin Cumhuriyet savcılığınca kullanılabileceği vurgulanmıştır. 

Yine Anayasaya uygun olarak Cumhuriyet savcılığınca alınan önleme kararının hâkimin onayına sunul
ması hâkimin de bu kararı kırksekiz saat içinde inceleyerek onaylanıp onaylanmama konusunda karar verme
si gerektiği fıkra metninde açıkça belli edilmiştir. 

Uygulamada (birlik ve beraberliğin sağlanması için de dağıtımın önlenmesine ilişkin hâkim kararlarının o 
yer Cumhuriyet savcılığı tarafından eserin basıldığı yerlerdeki diğer savcılıklara en seri vasıtayla bil'dirilmesi 
zorunluğu getirilmiştir. 

Ek 1 inci maddenin ikinci fıkrası Anayasanın 28 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki 'ilkelere ısladık ka
lınarak mevkute tanımına giren veya girmeyen basılı eserler hakkında kanunun gösterdiği suçların soruştur
ma veya kovuşturmasına geçiilimiş olması şartıyla hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
ise Cumhuriyet savcılığınca toplattırılmasına imkân verecek şekilde düzenlenmiştir. Cumhuriyet savcılığının 
bu konudaki kararı, en geç 24 saat içinde ve birinci fıkrada olduğu gibi sulh ceza hâkiminin onayına su
nulacaktır. Hakim tarafından verilen toplatma kararları, aynı şekilde o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından 
tüm Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıta ile duyurulacaktır. Uygulamaya açıklık getirilmesi için hangi 
suçların işlenmesi halinde toplatma kararı verilebileceği sayılmak suretiyle gösterilmiş bulunmaktadır. 

Ek 1 inci maddenin üçüncü fıkrası, Anayasanın 30 uncu maddesindeki «Kanuna uygun şekilde basın iş
letmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri, Devle:in ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuri
yetin temel ilkeleri ve milli güvenlik aleyhinde işlenmiş bir suçtan mahkûm olma hali hariç, suç aleti okluğu 
gerekçesiyle zaıbt ve müsadere edilemez ve işletilmekten alıkonulamaz.» şeklindeki ilkeye uygun olarak dü
zenlenmiştir. Fıkrada, atıf yoluyla gösterilen suçlardan mahkûm olma halinde, suçlulardan bir veya birkaçı
na ait olmaları şartıyla suçu ihtiva eden mevkute veyamevkute sayılmayan basılmış eserlerin basımında kul
lanılan makineler ile diğer basım aletlerinin müsaderesine karar verileceği hükme bağlanmıştır. 
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Ek 1 inci maddesinin son fıkrasında, tahkikatın her aşamasında, eserlerin basımında kullanılan makinele
rin ve diğer (basın aletlerimin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa uğramasını ve tahribini önlemek için ge
rekli görülen tedbirlerin alınacağı vurgulanmıştır. 

Bk Madde 2. — Bu ek maddede, ek 'birinci maddenin ikinci fıkrasında, ilgili 'kanunlara atıf yapılarak sa
yılmak suretiyle 'belli edilen suçlardan maihkûmiyet hallerinde, suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkute
nin geçici olarak kapatılabileceği, Anayasanın 28 inci maddesinin son fıkrasındaki hükme paralel olarak dü
zenlenmiş ve geçici kapatmanın en çok üç aylık süreyle sınırlandıriilıması uygun görülmüştür. Geçici kapatma
nın alt sınırı gösterilmemiş böylece mahkemenin bir gün ile üç ay arasında, takdir yetki'Sİni kullanabilmesi
ne imkân tanınmıştır. 

Bk Madde 3. — Bu ek maddenin (birinci fıkrası, Anayasanın 28 inci maddesinin son fılkrasında yer alan 
«Kapatılan süreli yayımn açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla 
toplattırılır.» hükmüne uygun olarak düzenlenmiştir. 

ikinci fıkra ise, birinci fıkrada öngörülen yasak eyleme aykırı davrananlar , için uygulanacak cezayı be
lirlemektedir. Bu tür davranışta bulunanlar hem hürriyeti bağlayıcı cezaya hem de ağır para cezasına çarp
tırılacaklardır. 

Ek Madde 4. — Bu ek madde ile, basılmış eserlerin müsaderesi hakkında mahkemece verilip kesinleş
miş kararların aynı mahkemece Cumhuriyet savcılığına duyurulması ve Cumhuriyet savcılığının da (bu 'bildi
rimi Resmî Gazetede derhal ilan ettirmesi zorunluluğu getirilmekte, böylece ülke düzeyinde hangi basılmış 
eserin mahkemece müsadere edildiğinin ilgililere bildirilmesi 'sağlanmaktadır. 

Yapılan bu düzenleme ile uygulayıcılara 'kolaylık getirilmesi amaçlanmıştır. 
Ek Madde 5. — Bu ek madde, Tasarının çerçeve 23 üncü maddesiyle 5680 sayılı Basın Kanununa ekle

nilen Bk 1 inci maddenin birinci fıkrasımda gösterilen şartların mevcut olması sebebiyle mahkemece dağıtı
mın önlendiği hallerde, bu fıkrada belli edilen suçları basın yoluyla İşlemek amacıyla yazı yazanların, resim 
yapanların, aynı amaçla 'bu tür yazı ve resimleri 'başkalarına verenlerin' veya aynı amaçla 'bastıran veya 
basanların cezalandırılmasını öngörmektedir. 

Bu durumda, kişi basın yolu ile suç işlemeye karar vermiş, zihni faaliyet aşamasını 'geçmiş, yazıyı yazmak, 
resmi yapmak suretiyle hazırlık hareketlerine 'başlamıştır. Keza kişi aynı amaçla, bu tür yazı veya resmi baş
kasına'vermiş ve yazı basılmıştır veya kendisi yazıyı 'bastırmış veya ıbasmıştır. 

Filhakika, Türk Ceza Hukukunda eylemin nitelik ve vahameti göz önünde 'tutularak !bazı durumlarda ha
zırlık hareketleri cezalandırılmaktadır. 

Kaldı ki Anayasanın 28 inci maddesinin' beşinci fıkrası da Tasarının, Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası
na ait gerekçede etraflıca açıklandığı üzere bu tür bir düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. 

Bu fıkrada cezalandırılmaya gidilirken suçun dcraıi hareketinin ilk aşaması olan nakıs teşebbüs durumu
nun söz konusu olduğu düşünülmemekte, sadece eylemin vahim niteliği karşısında, Anayasa ilkesine de uy
gun olarak hazırlık hareketlerimin müeyyideye bağlanmasını sağlayacak bir düzenleme yapılmaktadır. 

Ek 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası yukarıdaki açıklamayı vurgulamak uygulamada or
taya çıkması muhtemel tereddütleri gidermek için düzenlenmiştir. 

Ayrıca bu ek maddenin üçüncü fıkrasında sorumlu müdürlerin esas olarak Kanunun 16 ncı maddesinde
ki esaslar dairesinde sorumlu olacakları 'belirtikn'iştir. 

Ek Madde 6. — Bu ek madde, yemi Anayasada yer alan süreli ve süresiz yayın deyimlerinin, Basın Ka
nunu kapsamında ne şekilde anlaşılacağını, hiçbir tereddüte yer vermeden açıklamak amacıyla Tasarı met
nine ilave edilmiştir. 

Geçici Madde — 5680 sayılı Basın Kanununun 36 ncı maddesi, Tasarının 22 nci maddesiyle değiştirildi
ğinden ve bu değişiklik Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemelerinin kaldırılmasını öngördüğünden Tasarının ya
salaşması halin'de, Toplu Basın Asiye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaılarının ne gibi işle
me tabi tutulacakları konusuna açıklık getirmek üzere, bu geçici madde Tasarı metnine dahil edilmiştir. 

Buna göre, Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan davalar, sonuçlandırılıncaya ka
dar, bu mahkemelerin görevleri devam edecektir. 
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Tasarı yasalaştığında, mahkemece karara bağlanmış olmakla ıberalber, Yargıtayda inceleme aşamasında bu
lunan dava dosyalarının, Yargutayda 'bulundukları veya Yargıtayca mahkemeye gereği yapıtoıaik üzere gön
derildikleri durumlarda dahi, kıarar kesinleşinceye kadar toplu basın asliye ceza mahkemelerinin görevleri
nin süreceği bu maddede açıkça belli edilmiştir. 

Madde 24. — Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 25. — Yürütmeyle ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/725 
Karar No. : 107 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Mad
denin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı ilgili Bakanlık temsilcileri
nin katılması ve basın kuruluşlarının temsilcilerinin yazılı ve sözlü görüşlerinin alınması suretiyle Komisyo
numuzda incelenip görüşüldü : 

1. Tasarının 1 inci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
2. Tasarının 2 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 7 nci maddesinin 

beşinci fıkrasındaki «mülkiye amirinin» ibaresinin «mülkî amirin», aynı maddeye eklenen fıkradaki «eserlerin» 
kelimesinin «eserleri» şeklinde düzeltilmesi, 

3. Tasarının 3 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 9 uncu maddesin
deki «mülkiye amirliğine» deyimlerinin «mülkî amirliğe» şeklinde yazılması, 

4. Tasarının 4 üncü maddesinin aynen benimsenmesi, 
5. Tasarının 5 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 16 nci maddesinin 

birinci fıkrasının ikinci bendindeki «sorumlu müdür» deyiminin yazım tekniğine daha uygun olması bakı-
mından bendin başına alınması, dört numaralı bendin numarası kaldırılmak suretiyle ilk cümlenin «mevkute 
tanımına girmeyen basılı eserin sahibinin belli olmaması halinde sorumluluk, yukarıdaki fıkra hükmüne 
bakılmaksızın yayınlatana aittir.» şeklinde düzenlenmesi ve aynı bentteki «yayınlatan» kelimesinden sonra bir 
virgül ilave edilmesi, 

6. Tasarının 6 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi-
nin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki üç günlük sürelerin beş gün olarak değiştirilmesi ve dördüncü fıkranın 
cevap ve düzeltme hakkının yargı organı olan sulh ceza hâkimliğince reddine dair kararın kesin nitelikte ol
ması, işlerin biran önce sonuçlanması ve sürüncemede kalmaması bakımından daha uygun alacağından mad
de metninden çıkarılması, 

7. Tasarının 7 nci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
8. Tasarının 8 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 21 inci maddesinin 

birinci fıkrasındaki hapis cezasının asgarî haddinin suçun niteliği göz önüne alınarak üç aydan iki aya indiril
mesi ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hapis cezasının madde metninden çıkarılarak bu fıkradaki 
cezanın sadece ağır para cezası olarak düzenlenmesi, 
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9. Tasarının 9 uncu maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 22 nci maddesin
deki hapis cezasının asgarî haddinin suçun niteliği göz önüne alınarak altı aydan üç aya, azamî haddinin ise 
bir yıldan altı aya indirilmesi, 

10. Tasarının 10 ve 11 inci maddelerinin aynen benimsenmesi, 
11. Tasarının 12 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 25 inci madde

sinde yer alan bir aya kadar hapis cezasının suçun niteliği göz önünde tutularak madde metninden çıkarıl
ması, 

12. Tasarının 13 ve 14 üncü maddelerinin aynen benimsenmesi, 
13. Tasarının 15 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 29 uncu mad

desine göre tertip olunan cezalar suçun niteliği karşısında ağır görüldüğünden bu maddenin tasarı metnin
den çıkarılması, 

14. Tasarının 16 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 30 uncu mad
desinin ikinci fıkrasındaki «hâkim ve» kelimelerinin «hâkimin veya», aynı fıkradaki «işlemler» kelimesinin 
«işlemleri» olarak değiştirilmesi, 

15. Tasarının 17 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 31 inci madde
sinin son fıkrasındaki hapis cezasının suçun niteliği göz önünde tutularak «üç aydan bir yıla kadar» hapis 
cezası olarak düzenlenmesi, 

16. Tasarının 18 inci maddesinin aynen kabul edilmesi, 
17. Tasarının 19 uncu maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5680 sayılı Basın Kanununun 33 üncü madde

sinin son fıkrasının ikinci cümlesindeki «veya» bağlacının «ve» olarak kabulü ve bu suretle fiilin tekerrürü 
halinde hapis cezasının para cezası ile birlikte uygulanmasının sağlanması, 

18. Tasarının 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinin aynen benimsenmesi, 
19. Tasarının ek 1 inci maddesinin ilk fıkrasındaki «veya» bağlacından sonra gelen «Devlete ait gizli 

bilgilerin ifşasını yasaklayan kanunlarda yer alan suçları ;htiva eden» ibaresinin Anayasanın 26 nci madde
sinin ikinci fıkrasına uygunluğunu sağlamak bakımından «Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgileri ih
tiva eden» şeklinde kaleme alınması, aynı maddenin dördüncü fıkrasının sonuna Anayasanın 30 uncu madde
si hükümlerine paralellik sağlanması bakımından «Ancak bu tedbirler, makineler ile diğer basım aletlerinin 
faaliyetlerini engelleyemez.» cümlesinin ilavesi ve aynı maddeye mevkutelerin Cumhuriyet Savcılığı kararı ile 
toplatılmasından sonra bu kararın hâkimlikçe kaldırılması üzerine basın kuruluşları için doğabilecek telafisi 
mümkün olmayan birtakım önemli zararların Devletçe tazmini adalete uygun düşeceğinden aynı maddeye aşa
ğıda yazılı fıkranın son fıkra olarak eklenmesi, 

«Cumhuriyet savcılıkları tarafından verilecek toplatma kararlarının, mahkeme kararı ile hükümsüz kalması 
halinde mevkute sahiplerinin zararlarının tazmin edilmesini istemek hakları vardır.» 

20. Tasarının ek 2, ek 3 ve ek 4 üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi, 
21. Tasarının ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «yazıyı» kelimesinden sonra gelen «yazanlar» ke

limesinin «yazarak», «resmi» kelimesinden sonra gelen «yapanlar» kelimesinin «yaparak» şeklinde değiştiril
mesi ve bu kelimeden sonra «neşredilmek üzere matbaaya tevdi edenler» ibaresinin fıkra metnine ilave edile
rek maddeye açıklık getirilmesi, 

22. Tasarının ek 6 nci ve geçici maddesi ile yürürlüğe ilişkin 24, yürütmeye ilişkin 25 inci maddelerinin 
aynen benimsenmesi, 

Uygun görülmüştür. 
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Ayrıca, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonundan istenilen görüş alınamamıştır. 
Raporumuz gereği için saygıyla arz olunur. 

M. Fevzi UYGUNER 
Ek madde 1 hakkında söz 

hakkım saklıdır. 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Muhalefetim eklidir. 

Kâtip 

Necip BİLGE 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Bekir TÜN AY 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Başkanvekili 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Halil ERTEM 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Enis MURAT OĞLU 
11 ve 21 nci maddelere 

muhalifim. 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARKIN 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

MUHALEFET ŞERHÎ 

Basında otokontrol işlememektedir. Okuyucu kitlesi de kontrol imkânına erişmiş değildir. Buna rağmen, 
Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında bir seri önerge ile Hükümet tasarısındaki düzenlemenin basın ile iş
lenen suçlar dışındaki basın suçlarının cezalan hapisten para cezasına dönüştürülmüş ve çoğunlukça bu dü
zenleme kabul edilmiştir. 

Hapis cezasının mecburen paraya dönüştürülmesi yerine doğrudan para cezası düzenlemesi bizce geçerli 
bir sebep olamaz. Temel cezanın hapis olmasının suçlu üzerinde başka bir etkisi vardır. Bütün suçlar için ge
çerli olan bu etkinin basın suçlarında kaale alınmama sının makul bir temeli bulunamaz. 

Kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen tekzibi ya yınlamamakta ısrarlı olana dahi hapis cezası verilme
mesi bizce doğru değildir. 

Tasarı, çoğunluğun benimsediği şekilde kanunlaşırsa trajı artırmak için suç işlemeyi teşvik eden bir meka
nizmanın işletilmesi mümkün olacaktır. Para cezası neş riyatın maliyet unsuru haline gelecektir. 

Bu nedenlerle Komisyon çoğunluğunun tasarının tümündeki hapis cezalarını para cezasına çeviren gö
rüşüne karşıyım. 

Serda KURTOĞLU 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Mad
denin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 6 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın teh
didiyle para veya menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şa-
hadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmî mercileri iğfal, müstehcen veya hayasızca yayın, fuh-
şiyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçı
lık suçlarından veya Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar ile bu mahkemelerin görevine 
giren suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olmak.» 

MADDE 2. — 5680 sayılı Basın Kanununun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye bir fıkra ilave edilmiştir. 

Madde 7. — Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzelkişilerin mevkute çıkarması mahallin en büyük mül
kiye amirinin mütalaası ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının müsaadesine 
ve mevkutenin yazı işlerini fiilen idare edecek sorumlu müdürün 5 inci maddedeki vasıf ve şartları haiz ol
masına ve mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili bilmesine bağlıdır. 

Türkiye'de faaliyet gösteren ve yukarıdaki fıkra kapsamına girmeyen yabancı devletlerin diplomasi temsil
cilikleri ve konsoloslukları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası teşkilatın, mevkute ve mevkute tanı
mına girmeyen basılı diğer eserleri yayınlamalarına, meri mevzuat, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeler ve ikili anlaşmalar esasları uyarınca Dışiş leri Bakanlığınca izin verilir. 

MADDE 3. — 5680 sayılı Basın Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Beyanname ve ekleri, mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkiye amirliğine ve

rilir. 

Beyanname mülkiye amirliğine doğrudan doğruya verilebileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabi
lir. Mülkiye amirliği, verilen beyannameyi kabule ve mukabilinde bir makbuz vermeye mecburdur. Beyan
name noter aracılığı ile tebliğ olunduğu takdirde, teb liğ şerhi makbuz yerine geçer. 

8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen ve kanunî nitelik ve şartları haiz 
olmayan kimseleri sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren beyannameler verilmemiş sayılır ve keyfiyet 
beş gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. 

Beyanname verilmeden yayın yapılması veya beyanname verilip de yukarıdaki fıkra uyarınca verilmemiş 
sayılması veya beyannamedeki bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması veya sorumlu müdürün be
yannamede gösterilen adresinden ayrılıp da yeni adresini bildirmemiş olması veya tutuklanıp veya hürriyeti 
bağlayıcı bir cezaya ilişkin mahkûmiyetin infazına başlanıp, yerine yeni bir sorumlu müdür getirilmemesi hal
lerinde, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine asliye ceza mahkemesince yayının durdurulmasına karar ve' 
rilir. 

MADDE 4. — 5680 sayılı Basın Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 
«Tabi'e, bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair bir makbuz verilir.» 

MADDE 5. — 5680 sayılı Basın Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza sorumluluğu : 

1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk suçu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan veya resmi 
veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne aittir. Ancak sorumlu mü
dürler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmoılunur. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

15 Temmuz 1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Ek Maddenin 
Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5680 Sayılı Basın Kanununun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye bir fıkra ilave edilmiştir. 

«Madde 7. — Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzelkişilerin mevkute çıkarması mahallin en büyük mülkî 
amirinin mütalaası ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının müsaadesine ve mev
kutenin yazı işlerini fiilen idare edecek sorumlu müdürün 5 inci maddedeki vasıf ve şartları haiz olmasına ve 
mevkute hangi dilde çıkıyorsa o dili bilmesine bağlıdır. 

Türkiye'de faaliyet gösteren ve yukarıdaki fıkra kapsamına girmeyen yabancı devletlerin diplomasi tem
silcilikleri ve konsoloslukları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve uluslararası teşkilatın mevkute ve mevkute tanı
mına girmeyen basılı diğer eserleri yayınlamalarına, merî mevzuat, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeler ve ikili anlaşmalar esasları uyarınca Dışişleri Bakanlığınca izin verilir.» 

MADDE 3. — 5680 sayılı Basın Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Beyanname ve ekleri, mevkute nerede çıkarılacaksa o yerin en büyük mülkî amirliğine ve

rilir. 

Beyanname mülkî amirliğine doğrudan doğruya verilebileceği gibi noter aracılığı ile de tebliğ olunabilir. 
Mülkî amirliği, verilen beyannameyi kabule ve mukabilinde bir makbuz vermeye mecburdur. Beyanname 
noter aracılığı ile tebliğ olunduğu takdirde, tebliğ şerhi makbuz yerine geçer. 

8 inci maddede yazılı hususları tamamen veya kısmen ihtiva etmeyen ve kanunî nitelik ve şartları haiz 
olmayan kimseleri sahip veya sorumlu müdür olarak gösteren beyannameler verilmemiş sayılır ve keyfiyet 
beş gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. 

Beyanname verilmeden yayın yapılması veya beyanname verilip de yukarıdaki fıkra uyarınca verilmemiş 
sayılması veya beyannamedeki bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması veya sorumlu müdürün be
yannamede gösterilen adresinden ayrılıp yeni adresini bildirmemiş olması veya tutuklanıp veya hürriyeti bağ
layıcı bir cezaya ilişkin mahkûmiyetin infazına başlanıp da yerine yeni bir sorumlu müdür getirilmemesi hal
lerinde, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine asliye ceza mahkemesince yayının durdurulmasına karar ve
rilir.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 16. — Basın yoluyla işlenen suçlardan dolayı ceza sorumluluğu : 
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, suçu vücuda getiren yazıyı veya haberi yazan veya resmi 

veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne aittir. Ancak sorumlu müdür
ler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Para cezasının hesabında 647 sayılı Cezaların înfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendin
de belirtilen miktarın aşağı haddi esas alınır. Sorumlu müdürler için emniyet gözetimi altında bulundurma 
cezası verilmez. 

2. Mevkutelerde müstear adla veya imzasız veya remizli imza ile yayınlanan yazı veya haiber veya resim 
veya karikatür sahiplerinin adlarını, sorumlu müdür bildirmek zorunda değildir. Sahibi belli olmayan yazı 
veya haber veya resim veya karikatürden dolayı sorumluluk, birinci bent hükmüne bakılmaksızın, suçu vücu
da getiren yazıyı yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse gibi, sorumlu müdüre aittir. Ancak, so
rumlu müdür mevkutenin sahibi tarafından, rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya haber veya resim 
veya karikatürden sorumlu değildir. Bu takdirde ceza sorumluluğu yazı veya haber veya resim veya karika
türü yayınlayana aittir. 

3. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğu, suçu oluşturan ese
rin yazarı, çevireni ve çizeni ile birlikte yayınlatanına aittir. Ancak yayınlatanlar için verilen hürriyeti bağ
layıcı cezalar sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. Para sezasının hesabında 647 
sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı haddi 
esas alınır. Yayınlatanlar için emniyet gözetimi altında bulundurma cezası verilmez. 

4. Sahibi belli olmayan yazı, haber, resim veya karikatürden dolayı sorumluluk üçüncü bent hükmüne 
bakılmaksızın suçu vücuda getiren yazı veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse gibi ya
yınlatana aittir. Eser, yazarı, çevireni ve çizeninin bilgi ve izni dışında yayınlandığı takdirde sadece yayınlatan 
eseri vücuda getiren gibi sorumlu olur. 

Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu kimseler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açılamadığı 
takdirde sorumluluk, basana, basan da belli olmadığı takdirde satan ve dağıtana aittir.» 

MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 19. — Bir şahsın, haysiyet ve şerefine dokunan veya kendisiyle ilgili gerçeğe aykırı hareketler, 

düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından dolayı, imza
sıyla üç ay içinde gönderilecek cevap ve düzeltmeyi, mevkutenin sorumlu müdürü metnine hiçbir mülahaza 
ve işaret katmaksızın ve bu cevap veya düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalaa beyan etmeksizin aynen ve 
tamamen yayınlamaya mecburdur. Cevap ve düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap verenle ilgili miktarından 
uzun Olamaz. Ancak yirmi satırdan az olan yazıların cevabı yirmi satır olabilir. Mevkutenin birden fazla 
yerde basılması halinde, cevap ve düzeltmeye sebep olan yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskısı
nın tüm nüshalarında cevap ve düzeltmeye yer verilir. 

Cevap veya düzeltme mevkutenin ilgili nüshasıyla birlikte cevap veya düzeltmeyi gönderinin bulunduğu 
mahal sulh ceza hâkimliğine verilir veya gönderilir. Sulh ceza hâkimi en geç üç gün içinde cevap veya 
düzeltmeyi, suç mahiyetinde olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, kanunda yazılı şekil ve 
şartlara uygun olup olmadığı ve yayından itibaren üç ay geçip geçmediği cihetlerinden tetkik ederek bir ka
rar verir. Hâkim cevap ve düzeltmenin yayınlanmamasına karar verebileceği gibi aynen veya münasip göre
ceği değişiklikleri yaparak yayınlanmasına da karar verebilir. Hâkimin kararının bir örneği cevap ve düzelt
me ile birlikte mevkutenin sorumlu müdürüne gönderilir. 

Cevap veya düzeltmenin günlük gazetelerde, alındığını takip eden iki gün içinde ve diğer mevkutelerde 
bu süre gözetilmek şartıyla ilk çıkacak nüshada aynı sayfada ve sütunda ve aynı şekilde ve aynı punto 
harflerle, cevap ve düzeltmeyi gerektiren yazı için başlıklar yapılmış veya resimler konulmuş ise cevap ve 
düzeltmede tespit edilecek başlık veya resmin de yayınlanması lazımdır. Ancak, sorumlu müdür sulh ceza 
hâkiminin bu kararına en geç üç gün içinde mevkutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkimliği nezdinde sebep 
ve delil göstererek itiraz edebilir. Asliye ceza hâkiminin üç gün içinde bu itirazı inceleyerek vereceği karar 
kesindir. Bu kararın mevkute sorumlu müdürüne tebliğinden itibaren bu fıkrada yazılı süre içinde cevap ve 
düzeltmenin yayınlanması mecburidir. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Para cezasının hesabında 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde 
belirtilen miktarın aşağı haddi esas alınır. Sorumlu müdürler için emniyet gözetimi altında bulundurma cezası 
yerilmez. 

2. Sorumlu müdür, mevkutelerde müstear adla •eya imzasız veya remizli imza ile yayınlanan yazı veya 
resim, haber veya karikatür sahiplerinin adlarını, bildirmek zorunda, değildir. Sahibi belli olmayan yazı veya 
haberi veya resim veya karikatürden dolayı sorumluluk, birinci bent hükmüne bakılmaksızın, suçu vücuda ge
tiren yazıyı yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse gibi, sorumlu müdüre aittir. Ancak, sorumlu 
müdür mevkutenin sahibi tarafından, rızasına aykırı olarak yayınlanan yazı veya resim, haber veya karikatür
den sorumlu değildir. Bu takdirde ceza sorumluluğu yazı veya resim, haber veya karikatürü yayınlatana aittir. 

3. Mevkute tanımına girmeyen basılmış eserlerle işlenen suçlarda ceza sorumluluğu, suçu oluşturan eserin 
yazarı, çevireni ve çizeni ile birlikte yayınlatanına aittir. Ancak yayınlatanlar için verilen hürriyeti bağlayıcı 
cezalar sürelerine bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur. Para cezasının hesabında 647 sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci bendinde belirtilen miktarın aşağı haddi esas 
alınır. Yayınlatanlar için emniyet gözetimi altında bulundurma cezası verilmez. 

Mevkute tanıma girmeyen basılı eserin sahibinin belli olmaması halinde sorumluluk, yukarıdaki fıkra hük
müne bakılmaksızın yayınlatana aittir. Eser, yazarı, çevireni ve çizeninin bilgi ve izni dışında yayınlandığı 
takdirde sadece yayınlatan, eseri vücuda getiren gibi sorumlu olur. 

Yukarıda yazılı kişiler belli olmadığı veya bu kimseler aleyhine Türk mahkemelerinde dava açılamadığı 
takdirde sorumluluk, basana, basan da belli olmadığı takdirde satan ve dağıtana aittir. 

MADDE 6. — 5680 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
<^Madde 19. — Bir şahsın, haysiyet ve şerefine dokunan veya kendisiyle ilgili gerçeğe aykırı hareketler, 

düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından dolayı, imza
sıyla üç ay içinde gönderilecek cevap ve düzeltmeyi, mevkutenin sorumlu anüdürü metnine hiç bir mülaha
za ve işaret katmaksızın ve bu oevap veya düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalâa1 beyan etmeksizin aynen ve 
tamamen yayınlamaya mecburdur. Cevap ve düzeltme, ilişkin olduğu yazının cevap verenle ilgili miktardan 
uzun olamaz. Ancak, yirmi satırdan az olan yazılanı cevabı yirmi satır olabilir. Mevkutenin birden fazla 
yerde basılması halinde, cevap ve düzeltmeye sebep olan yazının yayınlandığı ve dağıtıldığı yerdeki baskı
nın tüm nüshalarında cevap ve düzeltmeye yer verilir. 

Cevap veya düzeltine mevkutenin ilgili nüshasıyla birlikte cevap veya düzeltmeyi gönderenin bulunduğa 
mahal sulh ceza hâkimliğine verilir veya gönderilir. Sulh ceza hâkimi en geç beş gün içinde cevap veya dü
zeltmeyi, suç mahiyetinde olup olmadığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, kanunda yazılı şekil ve şartlara 
uygun olup olmadığı ve yayından itibaren üç ay geçip geçmediği cihetlerinden tetkik ederek bir karar verir. 
Hâkim cevap ve düzeltmenin yayınlanmamasına karar verebileceği gibi aynen veya münasip göreceği değişik
likleri yaparak yayınlanmasına da karar verebilir. Hâkimin kararının bir örneği cevap ve düzeltme ile birlik
te mevkutenin sorumlu müdürüne gönderilir. 

Cevap veya düzeltmenin günlük gazetelerde, alındığını takip eden iki gün içinde ve diğer mevkutelerde bu 
süre gözetilmek şartıyla ilk çıkacak nüshada aynı sahife ve sütunda, aynı şekilde ve aynı punto harflerle, ce
vap ve düzeltmeyi gerektiren yazı için başlıklar yapılmış veya resimler konulmuş ise cevap ve düzeltmede 
tespit edilecek başlık veya resmin de yayınlanması lazımdır. Ancak, sorumlu müdür sulh ceza hâkiminin bu 
kararına en geç beş gün içinde mevkutenin çıktığı yerin asliye ceza hâkimliği nezdinde sebep ve delil göste
rerek itiraz edebilir. Asliye ceza hâkiminin beş gün içinde bu itirazı inceleyerek vereceği karar kesindir. Bu 
kararın mevkute sorumlu müdürüne tebliğinden itibaren bu fıkrada yazılı süre içinde cevap ve düzeltmenin 
yayınlanması mecburidir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Cevap ve düzeltme talebini reddeden sulh ceza hâkimi kararlarına karşı da aynı suretle itiraz olunabilir. 
Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından gönderilecek cevap ve düzeltmeler hak

kında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 
Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkını varislerinden yalnız biri kulla

nabilir. 
Bu maddedeki tebliğler ilgili talep ettiği takdirde, memur marifetiyle yapılır. 

MADDE 7. — 5680 sayılı Basın Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 20. — 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları göstermeyen tabi onbin 

liradan yirmibin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 
Bu hususları hakikate aykırı olarak gösterenler onbeş günden üç aya kadar hapse veya yirmibin liradan 

ellibin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.» 

MADDE 8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 21. — 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 11 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler üç 

aydan altı aya kadar hapse ve onbin liradan otuzbin liraya kadar ağrı para cezasına mahkûm edilirler. 

9 uncu maddenin son fıkrasına göre yayımı durdurulan mevkutenin yayınına beyanname vermeden baş
layanlar, bir aydan altı aya kadar hapis ve yüzbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır.» 

MADDE 9. — 5680 sayılı Basın Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 22. — Hakikate aykırı beyanname veren kimse, fiil daha ağır cezayı gerektiren suç teşkil etme

diği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapse ve kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilir.» 

MADDE 10. — 5680 sayılı Basın Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 23. — 10 uncu maddede yazılı değişiklikleri zamanında bildirmeyenler hakkında yirmibin lira

dan ellibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.» 

MADDE 11. — 5680 sayılı Basın Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 24. — 12 nci maddenin birinci fıkrası hükmünü yerine getirmeyenler hakkında üç aydan bir yıla 

kadar hapis ve yayınlanan her nüsha için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» 

MADDE 12. — 5680 sayılı Basın Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 25. — 13 üncü maddede yazılı şart ve vasıfları haiz olmayan kimseleri çalıştıranlar bir aya ka

dar hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.» 

MADDE 13. — 5680 sayılı Basın Kanununun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. — 15 inci madde hükmüne riayet etmeyenler kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para 

cezasıyla cezalandırılırlar.» 

MADDE 14. — 5680 sayılı Basın Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 28. — 18 inci maddede yazılı mahkeme hükmünü tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere gün

lük gazetelerde üç gün içinde, diğer mevkutelerde bu müddet gözetilmek şartıyla çıkacak en geç ikinci nüs
hasında yerine getirmeyenler hakkında neşrin geciktiği her nüsha için kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.» 

MADDE 15. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 29. — 19 uncu maddedeki neşir mecburiyetine riayet edilmemesi halinde bir aydan altı aya ka

dar hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla beraber neşrinden imtina olunan cevap 
ve düzeltmenin aynı mevkutede 19 uncu maddede gösterilen şekil ve şartlar dairesinde neşrine de hükmolu
nur. 
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Devlet daireleri, kamu müesseseleri ve tüzelkişiler tarafından gönderilecek cevap ve düzeltmeler hakkın
da da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Cevap ve düzeltme hakkını kullanmadan ölen bir kimsenin bu hakkını varislerinden yalnız biri kullana
bilir. 

IBu maddedeki tebliğler ilgili talep ettiği takdirde, memur marifetiyle yapılır» 

MADDE 7. — Tasarının 7 noi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 21. — 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 11 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler iki 

aydan altı aya kadar hapse ve onbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

9 uncu maddenin son fıkrasına göre yayımı durdurulan mevkutenin yayınına beyanname vermeden başla
yanlar, yüzbin liradan ifciyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 9. — 5680 sayılı Basın Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 22. — Hakikate aykırı beyanname veren kimse, fiil daha ağır cezayı gerektiren suç teşkil etme

diği takdirde üç aydan altı aya kadar hapis ve kırkbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilir.» 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi (Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının M inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İMAİDDE 12. — 5680 sayılı Basın (Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«25. — 13 üncü maddede yazılı şart ve vasıfları haiz olmayan kimseleri çalıştıranlar ellibin liradan aşa

ğı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.» 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komsiyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 5680 sayılı Basın Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 30. — Ceza kovuşturmalarına ait talep ve iddianamelerle kararların ve diğer her türlü vesika 

ve evrakın aleni duruşmada okunmasından, hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya yargılamanın 
meni, tatili veya düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlanması yasaktır. 
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Mahkeme hükmüne rağmen neşirden imtina olunması halinde yukarıdaki fıkra gereğince verilecek cezalar 
bir misli artırılarak hükmolunur. 

MADDE 16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 30. — Ceza kovuşturmalarına ait talep ve iddianamelerle kararların ve diğer her türlü vesika ve 

evrakın alenî duruşmada okunmasından, hazırlık ve ilk soruşturmalarda takipsizlik veya yargılamanın meni, 
tatili veya düşmesi kararı verilmesinden önce yayınlanması yasaktır. 

Ceza 'kovuşturmasının başlamasıyla hüküm kesinleşinceye kadar hâkim ve mahkemenin hüküm, 'karar ve 
işlemler 'hakkında mütalaa yayınlamak yasaktır. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ve yüzbin liradan 
ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

(Bu maddede yazılı fiillerin 'tekerrürü halinde cezalar yarı nispetinde artırılara'k (hükmolunur. 

MADDE 17. — 5680 sayılı Basın Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 31. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî gü

venliğe ve genel ahlaka aykırı olup yabancı memleketlerde çıkan Ibasılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması veya 
dağıtılması Bakanlar Kurulu Kararıyla men olunabilir. 

Bu gibi 'basılmış' eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığınca karardan 
evvel dağıtılmaları men olunabileceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplattırılabilir. 

Men edilmiş olunmasına rağmen bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar veya bu gibi eserleri kısmen 
veya tamamen iktibas veya 'tercüme ederek yayanlar, basılmış eserin ihtiva eylediği daha ağır suçtan dolayı 
sorumluları hakkında verilecek cezalar saklı kalmak kaydıyla, ayrıca altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 18. — 5680 sayılı Basın Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

(«Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler yirm'ibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar.» 

MADDE 19. — 5680 sayılı Basın Kanununun 33 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Hilafına hareket edenler yinmihin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Fiilin 
tekerrürü halinde üç aya kadar 'hapis veya ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir.» 

MADDE 20. — 5680 sayılı 'Basın Kanununun 34 üncü maddesinin ükinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«•Bu defter tutulmadığı veya deftere noksan ve yanlış malumat geçirildiği veyahut Cumhuriyet savcılığınca 
talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken 'hususlar gizlendiği takdirde mevkutenin sahibi veya onun bu 
hususta görevli mümessili bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına mahkûm edilir.» 

MADDE 21. — 5680 sayılı Basın Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 35. — Bu Kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı, günlük mev

kuteler hakkında altı ay, diğer basılmış eserler hakkında bir yıl içinde açılmayan davalar dinlenmez. Bu süre 
mevlkute ve diğer basılmış eserlerin Cumhuriyet savcılığına teslim edildiği 'tarihten başlar. Ancak 16 ncı 
maddenin üçüncü bendi gereğince sorumlu müdür kendi aleyhine açılan bir davada dava konusu yazı veya resim 
veya karikatürün rızasına aykırı olarak yayınlandığını iddia ve ispat ederse, yazı veya resmi yayınlatan aley
hine açılacak davada süre, sorumlu müdür hakkındaki beraat kararının kesinleşmesiyle başlar. 
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Ceza kovuşturmasının başlamasıyla hüküm kesinleşinceye kadar hâkimin veya mahkemenin hüküm, karar 
ve işlemleri hakkında mütalaa yayınlamak yasaktır. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis ve yüzbin lira
dan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde cezalar yarı nispetinde artırılarak hülkmolunur.» 

MADDE 16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 31. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temdi ilkelerine, millî 

güvenliğe ve genel ahlaka aykırı olup yabancı memleikeîlerde çıkan 'basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulması ve
ya dağıtılması Bakanlar Kurulu Kararıyla men olunabilir. 

!Bu gibi basılmış esenlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığınca karar
dan evvel dağıtılmaları men olunabileceği gibi, dağıtılmış olanlar da toplattırılahilir. 

Men edilmiş olunmasına rağmen bunları Türkiye'ye bilerek sokanlar, dağıtanlar veya t>u gibi eserleri 
kısmen veya tamamen iktibas veya tercüme edenler yayanlar basılmış eserin ihtiva, eylediği daha ağır suçtan 
dolayı sorumluları hakkında verilecek cezalar saklı kalmak kaydıyla, ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis 
ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.» 

MADDE 17. — Tasarının 1!8 inci maddesi 17 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 18. — 5680 sayılı Basın Kanununun 33 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Hilafına hareket edenler yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Fiilin 
tekerrürü halinde üç aya kadar hapis ve ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir.» 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 20. — Tasarının 21 inci maddesi 20 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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Kamu davasının açılması izin veya 'karar alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya 'kararın alınması için 
müracaat tarihi ile izlin veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre hesaba katılmaz. Bu süre toplam iki 
ayı geçemez. 

Basın yoluyla işlenen kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda birinci fıkrada yazılı süre, suçun kanun ile 
belli zamanaşımı haddini geçmemek şartı ile işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar.» 

MADDE 22. — 5680 sayılı Basın Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 36. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar 'hariç olmak üzere bu Kanunda yazılı 

olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı sivil şahıslar hakkında ağır cezayı gerektiren dava
lar, ağır ceza mahkemelerinde ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür. 

MADDE 23. — 5680 sayılı Basın Kanununun 4.7.1960 tarih ve 9 sayılı 5680 sayılı Basın Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Geçici Kanunla eklenen ikinci ek madde kaldırılmış ve aşağıdaki ek maddeler 
ilave edilmiştir. 

EK MADDE 1. — ıTürk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 ve 312 nci maddelerinde veya Devlete ait gizli bilgilerin ifşasını yasaklayan kanunlarda yer alan suç
ları ihtiva eden her türlü mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin dağıtımı, eser
lerin basıldığı yerlerdeki sulh ceza hâkiminin kararı ile ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise bu yer
lerdeki Cumhuriyet savcılığının yazılı kâran ile önlenebilir. Cumhuriyet savcılığı, bu 'kararını en geç yirmidört 
saat içinde sulh ceza hâkimine bildirir. Hâkim en geç kırksekiz saat içinde 'kararın onaylanıp onaylanmaması 
hakkında karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre 
verilen kararlar, o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından eserin basıldığı diğer yerlerdeki cumhuriyet savcılık
larına en seri vasıta ile bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun 125, 127, 128, 129, 136, 137, 140, 141; 142, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 
158, 159, 161, 163, 311, 312, 426 ve 428 inci maddelerinde veya 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suç
lar Hakkında Kanunda veya 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunda 
yer alan suçları ihtiva eyledikleri iddiasıyla aleyhlerine soruşturma veya kovuşturmaya geçilmiş her türlü ba
sılmış eserlerin toplatılmasına, sulh ceza hâkimince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcılığı da toplatma 'kararını yazılı olarak verebilir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde yetkili* 
sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, toplatmanın onaylanıp onaylanmaması hususunda kırksekiz saat 
içinde karar verir. Kararın onaylanmaması halinde toplatma kararı hükümsüz sayılır. Bu fıkra hükmüne 
göre verilen kararlar, o yer Cumhuriyet savcılığınca tüm Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun 125, 127, 128, 129, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 
158, 159, 161, 163, 311 ve 312 nci maddelerinde ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında 
Kanun ile 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyeti Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan 
suçların basın yoluyla işlenmeleri sebebiyle mahkûmiyet halinde, suçlulardan bir veya birkaçına ait olmaları 
şartıyla, suçu ihtiva eden mevkute veya mevkute sayılmayan basılmış eserlerin basımında kullanılan makineler 
ile diğer basım aletlerinin müsaderesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü geçen makineler ile diğer basım aletlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa 
uğramasını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. 

EK MADDE 2. — Basın yoluyla işlenen ve ek birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan mahkû
miyet hallerinde, suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkutenin üç aya kadar kapatılmasına da mahkemece 
karar verilebilir. 
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(MADDE 21. — Tasarının 22 nci maddesi 21 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş 
tir. 

MADDE 22. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir madde eklenmesi hakkında 4.7.1960 tarih ve 9 sayılı 
Kanunla eklenen ikinci ek madde kaldırılmış ve aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

İEK MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 ve 312 nci maddelerinde veya Devlet sırrı olürak usulünce belirtilmiş bilgileri ihtiva eden her türlü 
mevkute veya mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserlerin dağıtımı, eserlerin basıldığı yerlerdeki 
sulh ceza hâkiminin karan ile ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise bu yerlerdeki Cumhuriyet savcı
lığının yazılı kararı ile önlenebilir. Cumhuriyet savcılığı, bu kararını en geç yirmidört saat içinde sulh ceza 
hâkimine bildirir. Hâkim en geç kırksekiz saat içinde kararın onaylanıp onaylanmaması hakkında karar ve
rir. Onaylanmama halinde Cumlhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır. Bu fıkraya göre verilen kararlar, 
o yer Cumhuriyet savcılığı tarafından eserin basıldığı diğer yerlerdeki Cumhuriyet savcılıklarına en seri va
sıta ile bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun 125, 127, 128, 129, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 158, 
159, 161, 163, 311, 312, 426 ve 428 inci maddelerinde veya 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hak
kında Kanunda veya 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan 
suçları ihtiva eyledikleri iddiasıyla aleyhlerine soruşturma veya kovuşturmaya geçilmiş her türlü basılmış eserlerin 
toplatılmasına, sulb ceza hâkimince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet sav
cılığı da toplatma kararını yazılı olarak verebilir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde yetkili sulh ceza 
hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, toplatmanın onaylanıp onaylanmaması hususunda Icırksekiz saat içinde karar 
verir. Kararın onaylanmaması halinde toplatma kararı hükümsüz sayılır. Bu fıkra hükmüne göre verilen ka
rarlar, o yer Cumhuriyet savcılığınca tüm Cumhuriyet savcılıklarına en seri vasıtayla bildirilir. 

Türk Ceza Kanununun 125, 127, 128, 129, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 155, 158, 
159, 161, 163, 311 ve 312 nci maddelerinde ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanun 
ile 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyeti Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçların 
basın yoluyla işlenmeleri sebebiyle mahkûmiyet halinde suçlulardan bir veya bir kaçına ait olmaları şartıyla, 
suçu ihtiva eden mevkute veya mevkute sayılmayan basılmış eserlerin basımında kullanılan makineler ile 
diğer basım aletlerinin müsaderesine de karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü geçen makineler ile diğer basım aletlerinin kaçırılmasını, değiştirilmesini, ziyaa 
uğramasını ve tahribini önlemek için tahkikatın her aşamasında gerekli görülen tedbirler alınır. Ancak bu ted
birler, makineler ile diğer basım aletlerinin faaliyetini engelleyemez. 

Cumhuriyet savcılıkları tarafından verilecek toplatma kararlarının, mahkeme kararı ile hükümsüz kalması ha
linde mevkute sahiplerinin zararlarının tazmin edilmesini istemek haklan vardır. 

EK. MADDE 2. — Basın yoluyla işlenen ve ek birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan mahkû
miyet hallerinde, suç teşkil eden yazının yayınlandığı mevkutenin bir aya kadar kapatılmasına da mahkemece 
karar verilebilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

EK MADDE 3. — Kapatılan mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır. Bun
lar sulh ceza hâkiminin kararıyla toplattırılır. 

Ek ikinci maddeye göre kapatılmasına karar verilen mevkutenin yayınına kapatılma süresinde devam eden
ler veya o mevkutenin açıkça devamı niteliğini taşıyan yeni mevkute çıkaranlar bir aydan altı aya kadar hapis 
ve yüzbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

EK MADDE 4. — Basılmış eserlerin müsaderesi hakkında mahkemece verilip kesinleşmiş kararlar, mah
kemenin duyurusu ve Cumhuriyet savcılığının bildirimi ile Resmî Gazetede derhal ilan olunur. 

EK MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 ve 312 nci maddelerinde yahut Devlete ait gizli bilgilerin ifşasını yasaklayan kanunlarda yer alan 
suçları, basın yoluyla işlemek amacıyla her türlü yazıyı yazanlar veya resmi yapanlar veya aynı amaçla bu tür 
yazı ve resimleri başkalarına verenler veyahut bunları aynı amaçla bastıran veya basanlar; dağıtımın tedbir 
yoluyla mahkeme kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcılığının verdiği kararın 
mahkemece onaylanması suretiyle önlendiği hallerde, kanunun bu suçlar için öngördüğü cezalar üçte bire kadar 
indirilmek suretiyle cezalandırılırlar. 

Dağıtım, önlemeye dair tedbir kararının tebliğ edilmiş bulunmasına rağmen, kısmen dahi olsa gerçekleşti
rilmiş ise, sorumluları hakkında kanunda yazılı cezalar tam olarak verilir. 

Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri gereğince suça iştirak eylediklerinin sabit olması hali dı
şında mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında 16 ncı madde hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 6. — Bu Kanunda, geçen mevkute deyimi, süreli yayınları, basılı diğer eserler ve mevkute 
tanımına girmeyen basılı diğer eserler deyimleri ise süresiz yayınları ifade eder. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunla kaldırılan toplu basın mahkemelerinde görülmekte olan davalar sonuç
landırılıncaya kadar, bu mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder. 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 8.6.1983 
Bülend Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Baykara Prof. Dr. t. öztrak M. Özgüneş Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
S. R. Pasın K. Akdoğan Ü. H. Bay ülken S. Çe tiner 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
1. Türkmen A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakam Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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EK MADDE 3. — Tasarının Ek 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Tasarının Ek 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabıntn Birinci Babının 1, 2 ve 4 üncü fasıllarında 
veya 311 ve 312 nci maddelerinde yahut Devlete ait gizli bilgilerin ifşasını yasaklayan kanunlarda yer alan suç
ları, basın yoluyla işlemek amacıyla her türlü yazıyı yazarak veya resmi yaparak neşredilmek üzere matbaa
ya tevdi edenler veya aym amaçla bu tür yazı ve resimleri başkalarına verenler veyahut bunları aynı amaçla 
bastıran veya basanlar; idağıtımın tedbir yoluyla mahkeme kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcılığının verdiği kararın mahkemece onaylanması suretiyle önlendiği hallerde, kanununun bu suç
lar için öngördüğü cezalar üçte bire kadar indirilmek suretiyle cezalandırılırlar. 

Dağıtım, önlemeye dair tedbir kararının tebliğ edilmiş bulunmasına rağmen, kısmen dahi olsa gerçekleştirilmiş 
ise, sorumluları hakkında kanunda yazılı cezalar tam olarak verilir. 

Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 inci maddeleri gereğince suça iştirak eylediklerinin sabit olması hali dışında 
mevkutelerin sorumlu müdürleri hakkında 16 ncı madde hükümleri uygulanır. 

EK MADDE 6. — Tasarının Ek 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 25 inci maddesi 24 üncü madde olaralk Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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