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*BEA96LLZN*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yayın Komisyonu Başkanlığı

Sayı :22373719-824.02.03Konu :Süreli Yayın (dergi) hk.
Dağıtım Yerlerine
İstanbul Üniversitesi bünyesinde yayınlanmakta veya yayınlanacak olan süreli
yayınlarla ilgili İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun 08.02.2007 tarihinde alınan ve halen
geçerliliğini korumakta olan 65 sayılı kararı ekte gönderilmiş olup; söz konusu karar ile tüm
süreli yayınlar için yayın sahibi temsilciliğinin ilgili birimin yetkilisine devredildiği 13.02.2007
tarih 598-6835 sayılı yazı ile tüm birimlere bildirilmiştir.
Yayın Komisyonu Başkanlığınca yapılan incelemeler doğrultusunda birçok
süreli yayının ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) işlemleri ve Cumhuriyet
Başsavcılığına beyanname verilmesi hususunda yapılan işlemlerinde aksaklıklar tespit edilmiş
olduğundan; aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda, söz konusu işlemlerin en kısa sürede
tamamlanması gerekmektedir.
·
Biriminize ait basımı yapılan tüm süreli yayınlarınız için "5187 sayılı
Basın Kanunu" gereğince; ekte bulunan Beyanname ile ekinde ibraz edilmesi gereken
belgelerin hazırlanarak Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna teslim
edilmesi,
·
Süreli yayın sahibinin beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene içinde;
süreli yayın yayımlanmaz veya yayımlandıktan sonra yayıma üç yıl müddetle ara
verilirse beyanname hükümsüz kaldığından yeniden başvuru yapılması ve beyanname
içeriğinde meydana gelen her değişikliğin iki hafta içinde gerekli belgelerle birlikte yeni
bir beyanname ile Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi,
·
Yayın Komisyonu Başkanlığınca bastırılan tüm süreli yayınlarınız için
ekteki beyannamede yer alan matbaa bilgileri kısmının; 2017 yılında dergi basımlarının
gerçekleşeceği aşağıda ismi yazılı matbaanın bilgilerinin doldurularak hazırlanması ve
biriminiz tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna teslim edilmesi,
·
Süreli yayınlarını kendi imkanları ile farklı matbaalarda bastıran
birimlerin de aynı işlemleri basım yaptırdıkları matbaa için yerine getirmeleri
gerekmektedir.
Süreli yayınları için ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) almak
isteyen veya süreli yayınlarının mevcut ISSN'lerinde yer alan bilgilerde değişiklik yapmak
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isteyen birimlerin ISSN Türkiye Merkezi'ne http://www.ekygm.gov.tr/issn.html adresinden
müraacat etmeleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosundan alınan alındı belgesini
göndermeleri gerekmekte olup, dergileri için daha önce ISSN almış birimler de Yayın Sahibi
Temsilcisi ve Sorumlu Müdür değişikliklerinde Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları
Bürosundan alınan güncel alındı belgesini ISSN Türkiye Merkezine göndereceklerdir.
Yukarıda verilen bilgiler ve ekte gönderilen belgeler doğrultusunda; gerekli
işlemlerin yapılarak söz konusu belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığına ve ISSN Türkiye
Merkezine gereği için, İstanbul Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığına da bilgi için
gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmzalı
Prof. Dr. Sedat MURAT
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
2017 yılında Yayın Komisyonu Başkanlığınca basılacak dergiler için matbaa
bilgileri:
Matbaa Sahibinin Adı Soyadı: Yusuf HARMANŞA, Hilmi TURGUT, Ercan MEMİŞ
Matbaanın Adresi ve İletişim Bilgileri:
Kültür Sanat Basımevi Rekl. ve Org.San.Tic.Ltd.Şti.
Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi ZB-11 Topkapı – İSTANBUL
mail: info@kulturbasim.com
Ekler :
1- Süreli yayınlar için verilecek beyanname örneği (http://www.istanbul.adalet.gov.tr)
2- Beyanname ekinde ibraz edilmesi gereken belgeler
3- Yönetim Kurulunun 08.02.2007 tarih 65 sayılı kararı
4- 5187 sayılı Basın Kanunu
DAĞITIM
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi
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Dekanlığı
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Müdürlüğü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdürlüğü
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Müdürlüğü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
İstanbul Tıp Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma
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Merkezi Müdürlüğü
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
Dil Merkezi Başkanlığı
Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğü
Ekonomi Politikaları Uygulama Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Enez Bölgesi Arkeolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve
Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEA96LLZN
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Sibel SEVİM ÇİÇEK Dahili : 10391

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel : 2124400077 Fax : 2124400377
e-posta : yayin@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr

*BEA96LLZN*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yayın Komisyonu Başkanlığı
Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
İnsan Hakları ve Hukuku Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürlüğü
İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve
Araştırma Merkezi
İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü
Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Prenetal Tanı Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Sermaye Piyasaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğü
Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
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Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Tüketici Davranışları ve Davranışsal İktisat
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Yaşam Boyu Dayanışma Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Yeşilay Bağımlılık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Müdürlüğü
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu
Müdürlüğü
Enformatik Bölümü Başkanlığı
Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

03/01/2017 Şef

: S.SEVİM ÇİÇEK
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5187 SAYILI BASIN KANUNU GEREĞİNCE
SÜRELİ YAYINLAR İÇİN VERİLECEK BEYANNAME
Sayı

:
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU'NA

1- Gazete, Dergi veya Haber Ajansının Adı

:

2- Gazete, Dergi veya Haber Ajansı Sahibinin

:

Adı Soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası

:

İş Adresi ve Telefon Numarası

:

İkametgâh Adresi ve Telefon Numarası

:

3- Yayın Sahibi Tüzel Kişi ise Tüzel Kişi Temsilcisinin
Adı-Soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası

:

İş Adresi ve Telefon Numarası

:

İkametgâh Adresi ve Telefon Numarası

:

4- Sorumlu Müdür veya Sorumlu Müdürlerin

:

Adı Soyadı

:

T.C. Kimlik Numarası

:

İş Adresi ve Telefon Numarası

:

İkametgâh Adresi ve Telefon Numarası

:

5- Yayının Yönetim Yeri Adresi

:

Telefon Numarası

:

Fax Numarası

:

İnternet veya e-mail Adresi

:

6- Yayının Türü (Yaygın Süreli, Bölgesel Süreli,Yerel Süreli)

:

7- Yayının Mahiyeti (siyasi, ticari, iktisadi, ilmi,edebi,fenni vs.) :
8- Yayının Süresi (Hangi aralıklarla yayınlanacağı)

:

9- Yayınlanacağı Dil veya Diller

:

10- Basıldığı-Basılacağı Matbaa adı

:

11- Matbaa Sahibinin Adı ve Soyadı

:

12- Matbaanın Adresi ve İletişim Bilgileri

:

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder, 5187 Sayılı Basın Kanununun 7. maddesine
göre düzenlenen işbu Beyannameyi saygılarımla sunarım. ..../..../20..
Sorumlu Müdür veya Sorumlu Müdürler
(Adı-Soyadı ve İmzası)

Yayın Sahibi
(Adı-Soyadı

ve

İmzası)

BEYANNAME EKİNDE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
YAYIN TÜZEL KİŞİLİK (ŞİRKET,DERNEK, VAKIF,
SENDİKA VB.) ADINA ÇIKARTILIYOR İSE;
1- ÇIKARILACAK YAYININ ADI, YAYIN SAHİBİNİN TÜZEL
KİŞİ TEMSİLCİSİ ve SORUMLU MÜDÜRÜNÜN belirtildiği
Yönetim Kurulu Kararının Noter tasdikli sureti.
2-YAYIN SAHİBİ OLAN TÜZEL KİŞİ adına yönetim kurulu
kararı ile tüzel kişi temsilcisi olarak belirlenen gerçek kişiye ait
eklenecek belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden alınacak Nüfus
Kayıt örneği
b)Yerleşim Belgesi. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.)
c)Adli Sicil Kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.)
d) En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu diploması veya çıkış
belgesinin Noter onaylı sureti.
e)T.C. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık belgesi.
3-SORUMLU MÜDÜRÜN (Yönetim kurulu kararındaki sorumlu
müdürün hazırlaması gereken evraklar):
a)Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus
kayıt örneği.
b)Yerleşim Belgesi.(evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.)
c)Adli Sicil Kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi gerekmektedir.)
d)En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu diploması veya çıkış
belgesinin Noter onaylı sureti.
e)T.C. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık belgesi.
4-Yayın şirket adına kayıtlı ise TİCARET SİCİL GAZETESİ
SURETİ (Yayın çıkartabileceğine dair madde içeren) Yayın dernek,
vakıf, sendika adına ise TÜZÜĞÜNÜN, ANA SÖZLEŞMESİNİN
veya VAKIF SENEDİNİN BİR SURETİ.

YAYIN ŞAHIS ADINA ÇIKARTILIYOR İSE;
1-YAYIN SAHİBİNE ait eklenecek belgeler :
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden
alınacak nüfus kayıt örneği.
b)Yerleşim Belgesi. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi
gerekmektedir.)
c)Adli Sicil Kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi
gerekmektedir.)
d) Diploma veya çıkış belgesinin Noter onaylı sureti.
e)T.C. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık belgesi.
2-SORUMLU MÜDÜRE ait eklenecek belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden
alınacak Nüfus Kayıt örneği.
b)Yerleşim Belgesi. (evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi
gerekmektedir.)
c)Adli Sicil Kaydı.(evrakın tarihinin 6 ayı geçmemesi
gerekmektedir.)
d) En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu
diploması veya çıkış belgesinin Noter onaylı sureti.
e)T.C. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık belgesi.
3-YÖNETİM YERİ :Yönetim yerini gösteren belgeler
(kira kontratı veya tapu sureti) kira ise; yayın sahibi
adına düzenlenmiş olması, tapu ise; tapunun şahsın
adına kayıtlı olması gerekmektedir.
4- Yayın Sahibi on sekiz yaşından küçük veya kısıtlı
olması halinde kanuni temsilcisi için de (1) numaralı
bentte belirtilen belgeler eklenecektir.

YAYIN
RESMİ
KURUM
ADINA
ÇIKARTILIYOR İSE;
1-Kurumdaki en yetkili kişinin İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Basın Bürosuna hitaben resmi yazı.
(yayının adı, yayın sahibi, yayın sahibi temsilcisi
ve sorumlu müdürü ile yayın yönetim merkezini
belirten resmi yazı.)
2-YAYIN SAHİBİ temsilcisine ait eklenecek
belgeler :
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus
Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği.
b)Yerleşim Belgesi. (evrakın tarihinin 6 ayı
geçmemesi gerekmektedir.)
c)Adli Sicil Kaydı. (evrakın tarihinin 6 ayı
geçmemesi gerekmektedir.)
d) Diploma veya çıkış belgesinin Noter onaylı
sureti.
e)T.C. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık
belgesi.
3-SORUMLU MÜDÜRE ait eklenecek belgeler :
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus
Müdürlüğünden alınacak Nüfus Kayıt örneği.
b)Yerleşim Belgesi. (evrakın tarihinin 6 ayı
geçmemesi gerekmektedir.)
c)Adli Sicil Kaydı.(evrakın tarihinin 6 ayı
geçmemesi gerekmektedir.)
d) En az ortaöğretim veya dengi eğitim kurumu
diploması veya çıkış belgesinin Noter onaylı sureti.
e)T.C. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık
belgesi.

NOT: 1-5187 Sayılı Basın Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrası gereğince;
a) Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, iki hafta içinde, gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile aynı makama bildirilir.
b)Yayının, imtiyaz hakkının devri söz konusu olduğunda; noterden devredilerek, yeni yayın sahibinin, önceki beyannamede değişiklik olduğunu belirtilen
dilekçe ile birlikte yeni düzenlenecek beyanname ile birlikte devir sözleşmesi aslını ve yapılan değişiklik ile ilgili yukarıda belirtilen belgeleri Cumhuriyet
Başsavcılığımıza teslim etmesi gerekmektedir.
2- Her basılmış eserin künyesinde 5187 Sayılı Basın Kanununun 4. maddesinde belirtilen hususların yer alması gerekmektedir. Ayrıca künyede belirtilen
bilgilerin beyannamedeki ve ekinde ibraz edilen belgelerdeki bilgilere uygun olması gerekmektedir.
3- Diploma veya çıkış belgesi Yurtdışı Eğitim Kurumlarından alınmış ise; bunların Noter tasdikli sureti ile Türkçeye tercüme edilmiş Noter tasdikli suretinin
beyanname ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
4- Yayına ait arşivlemede kullanılmak üzere 1 adet klasör ile 5 adet şeffaf dosya getirilmesi gerekmektedir.

5187 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin 31/1/2008 tarihli ve E.: 2004/81, K.: 2008/48 sayılı Kararı İle Değişik Hali

BASIN KANUNU
Kanun Numarası : 5187
Kabul Tarihi : 9/6/2004
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Amaç ve kapsam
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir.
Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar.
Tanımlar
MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve
benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını,
b) Yayım: Basılmış eserin herhangi bir şekilde kamuya sunulmasını,
c) Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınlarını,
d) Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde
olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile haber ajanslarının yayınlarını,
e) Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi
bölgede yayımlanan süreli yayını,
f) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla
yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,
g) Yayın türü: Süreli yayınların yaygın, bölgesel ve yerel yayın türlerinden hangisinin kapsamında olduğunu,
h) Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri,
ı) Eser sahibi: Süreli veya süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazanı, çevireni veya resmi ya da
karikatürü yapanı,
j) Yayımcı: Bir eseri basılmış eser durumuna getirip yayımlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Basımcı: Bir eseri basım araçları ile basan veya diğer araçlarla çoğaltan gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Tüzel kişi temsilcisi: Yayın sahibi veya yayımcının tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin yetkili organı
tarafından, yöneticiler arasından belirlenen gerçek kişiyi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen gerçek kişiyi,
İfade eder.
Basın özgürlüğü
MADDE 3. — Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını
içerir.
Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve
haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması,
Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması
amacıyla sınırlanabilir.
Zorunlu bilgiler
MADDE 4. — Her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticarî unvanları
ve işyeri adresleri gösterilir. İlân, tarife, sirküler ve benzerleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu
müdürün adları ve yayının türü gösterilir.
Sorumlu müdür
MADDE 5. — Her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunur. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin sorumlu
olduğu bölüm belirtilir.
Sorumlu müdür olabilmek için;
a) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,
b) Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak ve devamlı oturmak,
c) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak,
d) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
e) Yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak,
f) T.C. vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulu aramak,
Gerekir.
Sorumlu müdürün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde sorumlu müdürlüğü üstlenmek üzere müdür
yardımcısı tayin edilir. Sorumlu müdür için bu Kanunda yer alan hükümler, sorumluluğu üstlenen yardımcı için de geçerlidir.

Süreli yayın sahibi
MADDE 6. — Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları süreli yayın sahibi olabilirler.
Süreli yayın sahibinin onsekiz yaşından küçük veya kısıtlı olması halinde kanunî temsilcisi, tüzel kişi olması halinde
ise tüzel kişi temsilcisi hakkında da 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.
Beyanname verilmesi
MADDE 7. — Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet
Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen kayıtlar alenidir.
Kayıt için verilen ve yayın sahibi, sahibin küçük veya tüzel kişi olması halinde temsilcisi ile sorumlu müdür tarafından
imzalanan beyannamede yayının adı ve mahiyeti, hangi aralıklarla yayımlanacağı, yönetim yeri, sahibinin, varsa
temsilcisinin, sorumlu müdürün ad ve adresleri ile yayının türü gösterilir.
Beyannameye, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartların varlığını gösteren belgeler ile yayın sahibi tüzel kişi ise
tüzüğünün veya ana sözleşmesinin veya vakıf senedinin bir sureti eklenir.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanname ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı belgesi verilir.
Beyannamenin incelenmesi
MADDE 8. — Beyannamenin ve eklerinin gerekli veya gerçek bilgileri içermemesi veya yayın sahibinin veya
temsilcisinin veya sorumlu müdürün 5 inci ve 6 ncı maddelerde yazılı şartlara sahip olmaması halinde, Cumhuriyet
Başsavcılığı beyannamenin verilmesinden itibaren iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin
düzeltilmesini yayın sahibinden ister. Bu istemin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yerine getirilmemesi halinde,
Cumhuriyet Başsavcılığı yayımın durdurulmasını asliye ceza mahkemesinden talep eder. Mahkeme en geç iki hafta içinde
karar verir. Bu karara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir.
Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, iki hafta içinde, gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile
aynı makama bildirilir.
Birinci fıkra hükmü, değişikliğe ilişkin beyannameler hakkında da uygulanır.
Sorumlu müdürün bu görevden ayrılması halinde, yenisi tayin edilinceye kadar sorumluluk yayın sahibine veya
temsilcisine aittir.
Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi
MADDE 9. — Süreli yayın sahibinin beyanname verdiği tarihten itibaren bir sene içinde süreli yayın yayımlanmaz
veya yayımlandıktan sonra yayıma üç yıl müddetle ara verilirse beyanname hükümsüz kalır ve sağladığı hak ortadan kalkar.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklıdır. (İptal ikinci cümle:
Anayasa Mahkemesi’nin 31/1/2008 tarihli ve E.: 2004/81, K.: 2008/48 sayılı Kararı ile.)
Teslim yükümlülüğü
MADDE 10. — Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha sonraki basımları ile
tıpkı basımları için de geçerlidir.
Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.
Cezai sorumluluk
MADDE 11. — Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur.
Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur.
Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt
dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin
hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni,
editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve
sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk
yayımlatana aittir.
Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt
dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin
hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza
ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise basımcı
sorumlu olur.
Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan
yayınlar hakkında da uygulanır.

Haber kaynağı
MADDE 12. — Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını
açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.
Hukukî sorumluluk
MADDE 13. — Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli
yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli
olmaması halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, işleten veya
herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında da uygulanır. Tüzel kişi
şirketse, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde en üst yönetici, şirket ile birlikte müştereken ve
müteselsilen sorumludur.
Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa olsun devredilmesi, başka bir yayınla
birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir surette değişmesi halinde, yayını devir alan, birleşen ve
her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu
başkanı, diğer şirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle hükmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Düzeltme ve cevap
MADDE 14. — Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım
yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen,
üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme
ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda
yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve
aynı şekilde yayımlamak zorundadır.
Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve
cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı
geçemez.
Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının
kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.
Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin
bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün
içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun
hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma
yapmaksızın, karara bağlar.
Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar
verir. Yetkili makamın kararı kesindir.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza
hâkiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği
tarihinden itibaren başlar.
Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu
durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.
Zorunlu bilgileri göstermeme
MADDE 15. — 4 üncü maddeye göre basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların gösterilmemesi veya
gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili, süresiz
yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda
beşmilyar liradan az olamaz.
Durdurulan yayının yayımına devam etme
MADDE 16. — 8 inci maddeye göre mahkeme kararıyla durdurulan yayına, usulüne uygun beyanname vermeden veya
değişiklikleri bildirmeden devam edilmesi halinde yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili
birmilyar liradan onbeş milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda beşmilyar
liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az olamaz.

Teslim yükümlülüğüne uymama
MADDE 17. — 10 uncu maddeye göre teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımcı, üçyüzmilyon liradan
birmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması
MADDE 18. — Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim kararlarına uymayan sorumlu müdür
ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili onmilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ağır
para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda ellimilyar liradan az olamaz.
Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın
sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ile birlikte müteselsilen sorumludur.
Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara
uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı
yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilân şeklinde yayımlanmasına da karar verir.
Yargıyı etkileme
MADDE 19. — Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının
açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer
belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza,
bölgesel süreli yayınlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan az olamaz.
Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme işlemleri
hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada yer alan cezalar uygulanır.
Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme
MADDE 20. — Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu
tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para
cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda onmilyar liradan az
olamaz.
Kimliğin açıklanmaması
MADDE 21. — Süreli yayınlarda;
a) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre evlenmeleri yasaklanmış olan kimseler arasındaki
cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin,
b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436 ncı maddelerinde
yazılı cürümlere ilişkin haberlerde mağdurların,
c) Onsekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının,
Kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda
onmilyar liradan az olamaz.
Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma
MADDE 22. — Kanuna uygun olarak basılmış eserleri, bunların yayımını veya dağıtımını veya satışını önlemek
amacıyla tahrip eden veya bozan kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, bir yıla kadar hapis ve birmilyar
liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Kanunun aradığı şartlara uyulmasına rağmen süreli ve süresiz yayınların basılmasını, yayımını, dağıtımını veya satışını
şiddet veya tehditle engelleyen kimse, fiili daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, iki yıla kadar hapis ve ikimilyar liradan
onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda öngörülen fiiller, umumi mahalde veya matbaanın veya umuma satış yapan veya dağıtım yapan
yerlerde birden fazla kişi tarafından işlendiği takdirde verilecek ceza yarıya kadar artırılır.
Süreli yayınların dağıtımı
MADDE 23. — Süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını
yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel
karşılığında, dağıtmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam
bedelinin on misli ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Süreli yayınları perakende olarak satışa sunan gerçek veya tüzel kişiler, aynı anda diledikleri kadar dağıtım şirketiyle
anlaşıp diledikleri yayınları satabilirler. Hiç kimse, bu kişilere, rakip yayınları satmama yükümlülüğü getiremez ve bu
yayınları satmama koşuluna bağlı olan veya bu sonucu doğuracak edimlerde bulunamaz.

Yeniden yayım
MADDE 24. — Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar
beşmilyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden
yayımlayanlar yirmimilyar liradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
El koyma, dağıtım ve satış yasağı
MADDE 25. — Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı,
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir.
Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen
Suçlar Hakkında Kanunda, Anayasanın 174 üncü maddesinde yer alan inkılap kanunlarında, 765 sayılı Türk Ceza
Kanununun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında, 155 inci
maddesinde, 311 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 312 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında, 312/a
maddesinde ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında
öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hâkim kararıyla el konulabilir.
Hangi dilde olursa olsun Türkiye dışında basılan süreli veya süresiz yayın ve gazetelerin ikinci fıkrada belirtilen suçları
içerdiklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde, bunların Türkiye'de dağıtılması veya satışa sunulması, Cumhuriyet
Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin kararı ile yasaklanabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
Cumhuriyet Başsavcılığının kararı yeterlidir. Bu karar en geç yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Kırksekiz saat
içinde hâkim tarafından onaylanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının kararı hükümsüz kalır.
Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla
işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.
Dava süreleri
MADDE 26. — Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının
günlük süreli yayınlar yönünden iki ay, diğer basılmış eserler yönünden dört ay içinde açılması zorunludur.
Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten başlar. Basılmış eserlerin Cumhuriyet
Başsavcılığına teslim edilmemesi halinde yukarıdaki sürelerin başlama tarihi, suçu oluşturan fiilin Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından öğrenildiği tarihtir. Ancak bu süreler, Türk Ceza Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen
süreleri aşamaz.
Sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlatıldığı iddia edilen
eserden dolayı yayımlatan aleyhine açılacak dava yönünden süre, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili
hakkında verilecek beraat kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.
Sorumlu müdürün yayımlanan eserin sahibini bildirmesi durumunda, eser sahibi aleyhine açılacak davada süre,
bildirim tarihinden itibaren başlar.
Kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda dava açma süreleri, suç için kanunun öngördüğü dava zamanaşımı süresini
aşmamak şartıyla, suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlar.
Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda, izin veya karar için gerekli başvurunun
yapılmasıyla dava açma süresi durur. Durma süresi iki ayı geçemez.
Görevli mahkemeler ve yargılama usulü
MADDE 27. — Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlardan dolayı açılan davalardan,
ağır ceza işlerinden olanlar ağır ceza mahkemelerinde, diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür.
Bir yerde ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde bu davalar iki numaralı
mahkemede görülür.
Basılmış eserler yoluyla işlenen veya bu Kanunda öngörülen diğer suçlara ilişkin davalar acele işlerden sayılır.
Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı
MADDE 28. — 18 inci ve 22 nci maddelerdeki suçlar dışında bu Kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen para
cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemez.
Tebligat
MADDE 29. — Süreli yayının yönetim yeri, tebligat işlemleri yönünden, yayın sahibinin ve temsilcisinin, görevi
devam ettiği sürece sorumlu müdürün yerleşim yeri sayılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 30. — 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli yayınların sahibi,
sorumlu müdürü, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yayınlarının türünü yönetim yerinin bulunduğu
yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde yayın
sahibi, sorumlu müdür, beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel
süreli yayınlarda ikimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmakta
olan süreli yayınların temsilcisi ve sorumlu müdürleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde süreli
yayının basım ve yayımını bu Kanunda öngörülen hükümlere uygun hale getirirler.
Yürürlük
MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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