
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.


