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<div><font color="#505050"><u><br /></u></font><p><font color="#505050"><img
src="http://www.dorduncukuvvetmedya.com/image/erkanyuksel1.jpg" border="0" hspace="9"
vspace="2" width="119" height="120" align="left" /></font> Bir gazetedeki, dergideki ya da
internet sitesindeki herhangi bir haberi, k�e yaz?s?n? ya da resmi kaynak g�termeksizin
yeniden yay?mlamak su�mudur? Kaynak g�tererek yay?nlamak bizi bu su�an kurtar?r m??
Ne kadar?n? yay?nlamak su� ne kadar?n? yay?nlamak su�de?ildir? Kaynak g�termenin
bi�mi nas?l olmal?d?r? </p>  <p> </p></div><div><font
color="#505050"><strong>�ATLATMA� YA DA ��LINTI� HABERC?L?K</strong>
</font><p> </p>Habercilikte �el ya da �atlatma� haber nas?l bir �ba?ar?� g�tergesi ise,
�ba?ar?s?zl???� �tmenin yolu da ahlak ve hukuk d??? olarak ��lmaktan� ge�r. Bu nedenle
birinin atlatma haberi, di?erinin bilmeyenler i�n atlatma gibi g��nen �l?nt? haberi olabilir. <p>
</p>Bu konudaki medyada g��nen tart??maya bak?ld???nda kimi durumlar dikkati �ker.
Birinin �el haberini, di?eri �etleyerek �sanki kendi haberiymi?� gibi yay?nlar. Birinin
foto?raf?n? ya da karikat�r�n� di?eri izin almadan ve kaynak g�termeden �hi��kinmeden�
yay?nlar. Birinin video g��nt�s�, di?erinin ya da di?erlerinin haber malzemesi olur, tekrar
tekrar yay?nlan?r. ?nternet haber sitesinde yay?nlanan ��el haber�, ertesi g�n b�t�n
gazetelerin sayfalar?n? s�sler. G�nl�k gazetelerdeki haber konular? bir hafta sonra dergilerde
sayfa sayfa yer al?r. Ve b�t�n bunlar olurken, ilk yay?nlayan?n kim oldu?u, eser sahibi ve
yay?nc?n?n ad? duyurulmaz. <p> </p>Bir yay?n organ?nda �km?? ya da bu sayede g�ndeme
d�?m�? herhangi bir konuyu i?lemekle, birinin eserini �lmak ya da �bas?na sayg? duymak ve
at?fta bulunmak aras?nda ince bir ayr?m vard?r. Bu �incelik� daha �k akademik �l??malarla
g�ndeme gelen �kaynak g�termeme� ya da �intihal� sorununun habercilik mesle?inde de
tart??mal? hale getirir. <p> </p>Haber, foto?raf ya da g��nt� h?rs?zl??? olarak
�etlenebilecek bu su� haber ajanslar?ndan, internet haber sitelerinden, televizyonlardan,
radyolardan, gazetelerden ya da dergilerden al?nan i�rik ya da eserlerin
�mahre�kullan?lmadan� ya da kaynak g�terilmeden ve de izinsiz bir ?ekilde yeniden
yay?nlanmas?n? kapsar. <p> </p><strong>�?NT?HAL� NED?R?</strong> <p> </p>T�rk Dil
Kurumu S�l�?��nde �intihal�, �a??rma� anlam?n?n d???nda, �Bir ki?inin eserinde ba?ka
ki?ilerin ifade, bulu? ya da d�?�ncelerini kaynak g�termeksizin kendisine aitmi? gibi
kullanmas?� ?eklinde tan?mlanmaktad?r. Bu nedenle intihal, bir t�r �sahtek�l?k� ya da
�h?rs?zl?k� say?lmaktad?r. <p> </p>?ntihal su�nun ��t�r�; �aynen kopyalamak�,
�de?i?tirerek yazmak� ve �d�?�nceyi �lmak� ?eklinde a�klanmaktad?r. �ne?in herhangi
bir yerde yay?nlanm?? ba?kas?na ait bir yaz?y? �t�m�yle� ya da �k?smen� kaynak
belirtmeksizin �kelimesi kelimesine� aynen kopya etmek a??rman?n en bariz
uygulamalar?ndan biridir. Yine, ba?ka bir kaynakta yay?nlanm?? bir a�klama ya da d�?�nceyi
dilsel ve yap?sal anlat?m?n? de?i?tirerek, kaynak g�termeden kullanmak da �de?i?tirerek
yazmak� ?eklindeki intihal su�dur. ��nc� t�r ise, �fikri haklar� �r�vesinde de
de?erlendirilebilecek �d�?�nceyi �lma� ?eklinde kar??l???n? bulmaktad?r. Ba?ka birinin
d�?�ncelerini temel al?p, onun �zerine yaz? yazmak ve o g��?e ili?kin kaynak g�termemek
intihal su� say?lmaktad?r. Ba?ka bir deyi?le, yaz?daki dil ve anlat?m yazan ki?iye ait olsa bile,
temel al?nan d�?�nceler ba?kas?na ait oldu?u i�n onlara dipnot verilmemesi ve kaynak
g�terilmemesi intihal su� olarak kabul edilmektedir. Ayn? ?eklide, ba?ka bir �l??maya �g�
istatistik, grafik ya da ?ekillerin, tablolar?n ya da herhangi bir i�ri?in k?smen ya da tamamen
al?narak kaynak g�terilmeksizin kullan?lmas? da fikir ya da d�?�ncelerin al?nmas? ile e?
de?erde �intihal su�� olarak de?erlendirilmektedir. <p>Habercilik a�s?ndan
yorumland???nda ise bir yay?n organ?nda �kan her t�rl� i�ri?in; e? deyi?le haber, k�e
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yaz?s?, karikat�r, foto?raf, ses kayd?, g��nt� kayd? vs. ba?ka bir yay?n organ? taraf?ndan
yeniden aynen ya da bir k?sm?n?n yay?nlanmas? ya da kimi de?i?iklikler yap?larak
yay?nlanmas? ya da esere ait d�?�ncenin kullan?lmas? intihal su�nun unsurlar?n?
olu?turmaktad?r. </p><p> </p>?ntihal konusuyla ilgili olarak daha ayr?nt?l? bilgi sahibi olmak
i�n daha �ce yay?nlanan <a
href="http://www.dorduncukuvvetmedya.com/dkm/article.php?sid=12273"
target="_BLANK"><strong><u><font color="#0066cc">�?ntihal nedir biliyor
musunuz?�</font></u></strong></a> ba?l?kl? yaz?ma bakabilirsiniz. <p>
</p><strong>HABERC?L?KTE ?NT?HAL SU�</strong> <p>Ortada bir �su�varsa,
ba?vurulacak kaynak elbette hukuk mevzuat?d?r. O nedenle bu konuda yanl?? yapmamak i�n
medya hukuku konusunda �l??malarda bulunan Avukat, Ara?t?rma G�evlisi Bar??
G�nayd?n�a konuyu a�?m. Ondan da ald???m yard?mla edindi?im bilgileri sizlere
aktaray?m� </p><p>Habercilikte intihal konusunun yerini anlamak i�n ba?vurulabilecek ilk
hukuk mevzuat? 5187 say?l? Bas?n Kanunu�dur. Ancak �celikle kanunda yer alan tan?mlar
ba?lam?nda �bas?lm?? eser� kavram?n? a�klamak gerekir. Kanun�un 2�nci maddesine
g�e bas?lm?? eser, �Yay?mlanmak �zere her t�rl� bas?m ara�ar? ile bas?lan veya di?er
ara�arla �?alt?lan yaz?, resim ve benzeri eserler ile haber ajans? yay?nlar?n?� ifade
etmektedir. </p><p>Kanun�un intihal konusu ile ili?kilendirilebilecek �yeniden yay?m�
ba?l?kl? 24��nc� maddesinde ise ?�le denilmektedir: �Bir s�reli yay?nda yay?mlanm??
haber, yaz? ve resimleri kaynak g�termeksizin yeniden yay?mlayanlar be?milyar liradan
onmilyar liraya kadar a??r para cezas?yla cezaland?r?l?r�. Bu h�k�m, herhangi bir gazete,
dergi gibi bas?l? s�reli yay?nlar ile haber ajanslar?n?n yay?nlar?nda yer alan haber, yaz? ya
da resimlerin kaynak g�terilmek suretiyle herhangi bir yerde yeniden yay?mlanmas?nda
herhangi bir su�olmad???n? ifade etmektedir. </p><p>Kanunun ikinci f?kras?nda ise ?�le
denilmektedir: �Bu eserleri, yeniden yay?m hakk? sakl? tutulmu? olmas?na ra?men, s�reli
yay?n sahibinin izni olmadan yeniden yay?mlayanlar yirmimilyar liradan k?rkmilyar liraya kadar
a??r para cezas?yla cezaland?r?l?r�. Bu h�k�m de �yeniden yay?m hakk? sakl? tutulmu?�
haber, yaz? ya da resimleri kapsamaktad?r. Bu gibi durumlarda da �s�reli yay?n sahibinin
izni�nin al?nmas? ko?ulu aranmaktad?r. </p><p>Ba?ka bir deyi?le yeniden yay?m hakk? sakl?
tutulmu? haber, yaz? ya da resimler ancak s�reli yay?n sahibinden izin al?nmak suretiyle
yeniden yay?mlanabilir. Eser sahibinden al?nm?? herhangi bir izin bu anlamda ge�rli kabul
edilmemekte, s�reli yay?n sahibinin izni esas al?nmaktad?r. </p><p>Ayr?ca burada yeniden
yay?m hakk?n?n nas?l sakl? tutulmu? olaca??na ili?kin ya da s�reli yay?n sahibinin izninin
nas?l al?nmas? gerekti?ine ili?kin net bir ifade bulunmamaktad?r. Haber, yaz? ya da resmin bir
b��m�n�n yeniden yay?mlanmak istenmesi durumunda nas?l bir uygulaman?n yap?lmas?
gerekti?i konusu da net de?ildir. </p><p>�ne?in yaz?n?n bir b��m�ne yap?lacak herhangi bir
at?f i�n �izin ?art?� aranmakta m?d?r, sorusu akla gelebilmektedir. Ancak kanun bu konuda
net bir ifadede bulunmamaktad?r. </p><p><strong>F?K?R VE SANAT ESERLER?
KANUNU</strong> </p><p>�e yandan 5846 say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu�na da
bak?labilir. Ancak kanunda �eser� tan?m? Bas?n Kanunu�ndaki anlamdan farkl? bir
yap?dad?r. Kanuna g�e eser, �Sahibinin hususiyetini ta??yan ilim ve edebiyat, musiki, g�zel
sanatlar veya sinema eserleri olarak say?lan her nevi fikir ve sanat mahsulleri (Madde 1/b)�
?eklinde tan?mlanmaktad?r. </p><p>Dolay?s?yla Bas?n Kanunu�nda tan?mlanan s�reli
yay?mlarda yer alan �yaz?, resim ve benzeri eserler ile haber ajans? yay?nlar?�ndan farkl?
olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu�nda bu eserin �fikir ve sanat mahsul�� olmas? ?art?
dikkat �kmektedir. </p><p>Bu eserin kaynak ya da kategorisinin �ilim ve edebiyat, musiki,
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g�zel sanatlar veya sinema� olarak tan?mlanmas? ise ayr? bir konudur. �nk� medya
i�riklerinde; yani gazete, dergi, internet siteleri, radyo ve televizyon yay?nlar?nda yer alan
eserler, bu kanun kapsam?nda de?erlendirilecek midir, de?erlendirilmeyecek midir?� sorusu bu
tan?m gere?ince belirsizdir. Medya i�riklerini �ilim ve edebiyat� eserleri olarak yorumlamak
m�mk�n m�d�r? K�e yazarlar?n?n yaz?lar? ilim ve edebiyat eserleri midir? Bir eserin ilim ve
edebiyat eseri olmas?n?n ko?ulu nedir? Bu sorular yoruma ba?l? olarak yan?tlanabilecek
niteliktedir. </p><p>Kanunun 7�nci maddesinde �alenile?mi? ve yay?mlanm?? eserler� konu
al?nmakta ve ?�le denilmektedir: �Hak sahibinin r?zas?yla umuma arz edilen bir eser
alenile?mi? say?l?r. Bir eserin asl?ndan �?altma ile elde n�shalar? hak sahibinin r?zas?yla
sat??a �kar?lma veya da??t?lma yahut di?er bir ?ekilde ticaret mevkiine konulma suretiyle
umuma arz edilirse o eser yay?mlanm?? say?l?r. 5680 say?l? Bas?n Kanunu�nun 3��nc�
maddesinin 2�nci f?kras? h�km� mahfuzdur.� </p><p>Bilindi?i gibi 5680 say?l? kanun, 5187
say?l? kanunla de?i?tirilmi?tir. Eski kanunun ilgili maddesinde ne oldu?unu merak edenler i�n
oradaki ifade verilebilir: �Bas?lm?? eserlerin herkesin g�ebilece?i veya girebilece?i yerlerde
g�terilmesi veya as?lmas? veya da??t?lmas? veya dinletilmesi veya sat?lmas? veya sat??a
arz? "ne?ir" say?l?r.� Dolay?s?yla s� konusu madedde yay?n?n nas?l ger�kle?ti?i
tan?mlanmaktad?r. </p><p>T�rekul, Turhan ve G����n�n (2004: 48) a�klamas?na g�e,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu�na g�e herhangi bir eserin asl?n? ya da kopyalar?n? herhangi
bir ?ekil ya da y�temle tamamen ya da k?smen, do?rudan ya da dolayl?, ge�ci ya da s�rekli
olarak �?altma hakk? m�nhas?ran eser sahibine aittir. Eserin asl?n? ya da �?alt?lm??
n�shalar?n? kiralamak, ��n�vermek, sat??a �karmak ya da di?er yollarla da??tmak hakk?
da m�nhas?ran eser sahibine aittir. (Madde 22; Madde 23) </p><p>�e yandan bir eserin
asl?n?n ya da �?alt?lm?? n�shalar?n?n radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz
yay?n yapan kurulu?lar arac?l???yla ya da dijital iletilim de dahil olmak �zere i?aret, ses
ve/veya g��nt� nakline yarayan ara�arla yay?nlanmas? ve yay?nlanan eserlerin bu
kurulu?lar?n yay?nlar?ndan al?narak ba?ka yay?n kurulu?lar? taraf?ndan yeniden
yay?nlanmas? suretiyle umuma iletilmesi hakk? m�nhas?ran eser sahibine aittir (Madde 25).
Kanuna g�e internet ortam?nda eserlerin yay?m? ve eserden yararlan?lmas? hakk? da yine
m�nhas?ran eser sahibine aittir. (T�rekul, Turhan ve G���, 2004: 50). </p><p>Bu h�k�m
�r�vesinde Yarg?tay 11�inci Hukuk Dairesi�nde g��len iki ayr? dava dikkati �kmektedir.
Her iki dava da �futbol ma� g��nt�lerinin yay?nlama hakk?na sahip olan firmadan izin
almadan yay?nlamas?� konuludur. Bunlardan ilkinde bir futbol ma�na ait g��nt�leri 48
saniye izinsiz ve �cretsiz olarak yay?nlayan kurulu? tazminat �emek zorunda kalm??t?r (E.
1999/4188; K. 1999/5854; T. 28.6.1999). ?kincisinde de g��nt�leri 1 dakika 24 saniye s�re ile
�creti �enmeksizin ve izin al?nmaks?z?n yay?nlayan kurulu?a verilen tazminat cezas? yine
onanm??t?r (E. 1999/4776; K. 1999/6722; T. 13.9.1999). </p><p><strong>GAZETE
?�R???</strong> </p><p>Kanunun 6�nc? b��m�nde �Gazete M�nderecat?� konu
al?nmaktad?r. 36. madde ?u ?ekildedir: �Bas?n Kanununun 15 inci maddesi h�km� mahfuz
kalmak �zere bas?n veya radyo taraf?ndan umuma yay?lm?? bulunan g�nl�k havadisler ve
haberler serbest� iktibas olunabilir.� </p><p>Ancak burada s�� edilen kanun, 5680 say?l?
eski Bas?n Kanunu�dur. S� konusu eski metinde ne oldu?unu merak edenler i�n ifade
edelim; metinde ?�le denilmektedir: �Bir mevkutenin hususi fedakarl?k ihtiyariyle elde edip
yay?nlad??? haber yaz? ve resimler mevkute sahibinden m�saade al?nmad?k� ne?irlerinden
24 saat ge�eden ba?ka mevkuteler taraf?ndan yay?nlanamaz. Hususi fedakarl?k ihtiyariyle
elde edilen yaz? ve resimler i�n mevkute sahibinden izin almak mecburidir.� Ancak 5187
say?l? yeni Bas?n Kanunu�nda bu do?rultuda de?erlendirilebilecek madde, daha �ce
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a�klad???m?z 24��nc� maddedir. Orada da kaynak g�termeksizin ya da izin almaks?z?n
yeniden yay?nlaman?n su�oldu?u a�k bir ?ekilde ifade edilmektedir. </p><p>36�nc?
maddenin ikinci f?kras? ?�ledir: �Gazete veya dergilerde �kan i�imai, siyasi veya iktisadi
g�nl�k meselelere m�taallik makale ve f?kralar?n iktibas hakk? sarahaten mahfuz
tutulmam??sa aynen veya i?lenmi? ?ekilde di?er gazete ve dergiler taraf?ndan al?nmas? ve
radyo vas?tasiyle veya di?er bir suretle yay?lmas? serbesttir. ?ktibas hakk? mahfuz tutulsa bile
s�� ge�n makale ve f?kralar?n k?salt?larak bas?n �etleri ?eklinde al?nmas?, radyo
vas?tasiyle veya di?er bir suretle yay?lmas? caizdir.� </p><p>Dolay?s?yla yay?n i�riklerinden
al?nt? yapma hakk? sakl? tutulmad?k� yeniden bas?m?n ya da bas?n �etinin
yay?nlanmas?nda herhangi bir su�olmad??? anla??lmaktad?r. Ancak ��nc� f?kraya da
dikkat etmek gerekir. Orada ?�le denilmektedir: �B�t�n bu hallerde, iktibas edilen gazete,
dergi ve ajans?n ve e?er bunlar da ba?ka bir kaynaktan al?nm??larsa o kayna??n ad?, tarih ve
say?s?ndan ba?ka makale sahiplerinin ad?, m�stear ad? veya alameti zikredilmek icabeder.�
</p><p>Yarg?tay kararlar?na bak?ld???nda ise bu madde ile ilgili olarak 11. Hukuk
Dairesi�nde a�lan bir davada kimi gazetelerde yer alan haber ve foto?raflar?n izinsiz olarak
radyoda sayfa sayfa okunarak tasvir edildi?i ileri s�r�lm�? ve t�m�yle yay?mlanmas?n?n
engellenmesi talip edilmi?tir (E. 2000/5382; K. 2000/6257; T. 3.7.2000). Kararda ise �etle
davan?n konu edildi?i tarihte y�r�rl�kte bulunan 5680 say?l? Bas?n Kanunu�nun 15.
maddesine at?fta bulunulmu? ve daha sonra ?�le denilmi?tir: �� gazete haberlerinin kaynak
belirtilerek iktibas edildi?i ve yap?lan yay?nda herhangi bir yasa ihlalinin bulunmad???
anla??lmaktad?r. �e yandan mahkeme karar?n?n gerek� ve h�km�nde belirtildi?inin aksine,
dava konusu haber ve foto?raflar?n ayr?nt?l? bi�mde yay?nland??? ispat edilmedi?i gibi
b�t�n gazete haberlerinin hususi fedakarl?k sonucu elde edildi?ine dair gerek�nin de kabul�
m�mk�n bulunmamaktad?r.� </p><p>Kanunun 7�nci b��m�nde �haber� konu al?nmakta
ve 37�nci maddede ?u ifade edilmektedir: �Haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme
kapsam?n? a?mamak kayd?yla, g�nl�k hadiselere ba?l? olarak fikir ve sanat eserlerinden
baz? par�lar?n i?aret, ses ve/veya g��nt� nakline yarayan vas?talara al?nmas?
m�mk�nd�r. Bu ?ekilde al?nm?? par�lar?n �?alt?lmas?, yay?lmas?, temsil edilmesi veya
radyo ve televizyon gibi ara�arla yay?nlanmas? serbesttir. Bu serbestlik, hak sahibinin hukuki
menfaatlerine zarar verecek ?ekilde veya eserden normal yararlanmaya ayk?r? bi�mde
kullan?lamaz.� </p><p>Sonu�olarak gerek Bas?n Kanunu ve gerekse Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu�nun ilgili h�k�mleri �r�vesinde bir yay?n organ?nda yay?mlanm?? i�ri?in ba?ka bir
yay?n organ?nca bir ?ekilde yeniden yay?mlanmas? belirli ?artlara ba?lanm??t?r. Bunlar izin
al?nmas?, kaynak g�terilmesi ve hak sahibinin hukuki menfaatlerine zarar vermeme gibi
�etlenebilmektedir. </p><p> </p><strong>KAYNAK� </strong><p> </p>"A??rma (?ntihal)",
http://www.fbe.metu.edu.tr/TURKCE/index.php <p> </p>"?ntihal",
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntihal <p> </p>�Bas?n Kanunu�,
http://www.byegm.gov.tr/basinmevzuati/kanunlar.htm <p> </p>�Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu�, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/957.html <p> </p>�?�ihat Bankas?�
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm <p> </p>�Plagiarism: What It is and How to
Recognize and Avoid It�, http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml <p>
</p>Serengil, Y. �?ntihal�, http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=264. <p>
</p>T�rekul, E.; Turhan, M. ve G���, F. (2004). 2004 De?i?iklikleriyle 5846 Say?l? Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ve Fikir Haklar?n?n Korunmas? ile ?lgili Temel Bilgiler. Ankara: K�lt�r
ve Turizm Bakanl??? Telif Haklar? ve Sinema Genel M�d�rl�?�. <p> </p>Y�ksel, E. �?ntihal
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