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TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ 
  DİSİPLİN YÖNERGESİ 

AMAÇ 

MADDE 1 : Bu yönerge Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’ne (TBYM) kayıtlı 
üyelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na, Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri 
Yönetmeliği ve yönergelere, hak sahipliğinin onur ve saygınlığına, telif haklarını ve 
fikri mülkiyeti koruyan, hak ihlallerini önleyen, korsan kitapla mücadele faaliyetlerine 
destek olan, etkin toplu hak takibi için işbirliği yapan, yayımcılık mesleğinin örf, 
teamüllerine ve adetlerine, etik değerlere, genel ahlaka uygun bir davranış içinde 
bulunacakları inancı ile üyelerin gerek TBYM ve TBYM çalışanları ile ve gerekse 
diğer üyeler ile aralarındaki ilişkinin karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayış içinde 
sürdürülmesini ve olası aykırı tutum ve davranışların yaptırımlarını düzenlemek ve 
böylece TBYM hizmetlerinin aksamaksızın en iyi şekilde yürütülmesini 
amaçlamaktadır. 

KAPSAM 

MADDE 2 : Bu Yönerge hükümlerini ihlal eden; TBYM’nin üyeleri olan bütün gerçek 
ve tüzel kişilerin TBYM’nin tüzel kişiliğini doğrudan ilgilendiren tutum ve 
davranışlarına uygulanacak yaptırımları ve bu yaptırımları uygulama yetkisine sahip 
olan TBYM Haysiyet Kurulu’nun görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını kapsar. 

TANIMLAR 

MADDE 3 :  

a) TBYM : Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’ni 
b) TBYM üyesi: TBYM’nin üyesi bulunan gerçek ve tüzel kişileri, 
c) Kanun : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu, 
d) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, 
e) Yönetmelik: 07.04.2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Telif 
Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği’ni  
f) TBYM Tüzük: Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Tüzüğü’nü 

ifade eder. 

DAYANAK: 

Madde 4: Bu Yönerge, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Telif Hakları 
Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği ve TBYM Tüzüğü’nün ilgili maddelerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

DİSİPLİN YAPTIRIMLARININ TÜRLERİ VE YAPTIRIM UYGULANACAK FİİLLER 

MADDE 5: Bu Yönerge ile TBYM üyeleri hakkında kasıtlı bazı fiilleri dolayısıyla 
uygulanabilecek yaptırımlar ile yaptırım uygulanacak fiiller aşağıda öngörülmüştür: 

a)     Uyarı, 
b)     Kınama, 
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c)     Mali hak kesintisi, 
d)     Üyelikten çıkarma 

UYARI 

MADDE 6 : Uyarı gerektiren fiiller ve haller şunlardır: 

a) Geçerli bir mazereti olmaksızın TBYM tarafından mevzuat gereği istenilen 
bilgileri zamanında iletmemek, 
b) TBYM' den kendileri hakkında ayrıcalıklı bir uygulama beklemek ve bu 
beklentisini gerçekleştirmek için kişiler üzerinden faaliyette bulunmak 
c)  Üyelik aidatının ödenmesini yazılı bildirime (e-mail, sms, mektup vb.) 
rağmen nedensiz olarak geciktirmek, 
d) TBYM yararlarını zedeleyici söz sarf etmek ve davranışlarda bulunmak,  
e) Birliğe, usulsüz şikâyet veya başvurularda bulunmak, 
f)  TBYM hizmetlerini engelleyici hal ve davranışlarında bulunmak  

KINAMA 

MADDE 7: Kınama gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

a) Kendisine Madde 6’da yapılan iki yazılı uyarıya rağmen, uyarı konusu 
eylem ve davranışları sürdürmek, 
b)  TBYM çalışma mahallerinde huzur, sükûn ve çalışma düzenini engelleyici 
tutum ve davranışlar içinde olmak, TBYM çalışanları veya diğer üyeler 
hakkında yüze karşı, gıyapta ya da basın yayın organları, internet veya sosyal 
medya üzerinden tahkir edici sözler sarf etmek, 
c) TBYM çalışma, etkinlik ve organizasyon mahallerinde genel ahlak ve edep 
dışı davranışlarda bulunmak, 
d) TBYM’ye sunduğu bildirimlerde yanıltıcı bilgilere yer vermek, yanıltıcı 
beyanlarda bulunmak,  
e) Kusurlu davranmak suretiyle TBYM aleyhine idari ya da yargı yolarına 
başvurulmasına sebebiyet vermek 

MALİ HAK KESİNTİSİ  

MADDE 8: Mali hak kesintisi, bir takvim yılı içerisinde hakkında tayin edilen iki 
kınama cezasına rağmen benzer fiil ve halleri sürdürmekte ısrarlı olan TBYM 
üyesine, o yıl adına tahakkuk eden toplam mali hak bedellerinden % 25 oranında 
meblağın kesilmiş olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. 

Bu madde kapsamında kesinleşmiş olan Haysiyet Kurulu kararı ile üyenin mali 
hakkından kesilen meblağ Yönetim Kurulu kararıyla BİRLİK Bütçesine aktarılır. 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA 

MADDE 9: Üyelikten çıkarma cezası, gerektiren fiiller ve haller şunlardır: 

a) Kendisine daha önce verilen iki mali hak kesintisine cezasına rağmen, 
mali hak kesintisi eylem, davranışları sürdürmeye devam etmek, 

b) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek, 
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c) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik aidatını vermemek, 
d) Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç Genel Kurul 

toplantısına katılmamak, 
e) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla TBYM’nin çalışmalarını, amaçlarını 

gerçekleştirmesine engel olmak, 
f) TBYM yönetim kurulu, denetleme kurulu ile haysiyet kurulu tarafından 

TBYM tüzel kişiliğine karşı Türk Ceza Kanununda öngörülen fiillerden 
birini işlediği hususunu tespit etmek, 

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda öngörülen korsan kitap 
yayınlamak suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmak,  

YAPTIRIM YETKİSİ 

MADDE 10: TBYM'ye kayıtlı üyeler hakkında bu Yönerge'de öngörülen yaptırım 
uygulama ve disiplin cezası verme yetkisi genel kurulda seçilen TBYM Haysiyet 
Kurulu'na aittir.  

Haysiyet Kurulu; Disiplin Yönergesinde düzenlenen aynı fiil için birden fazla disiplin 
cezası veremez. İncelenen konuya ilişkin lehe ve aleyhe bilgi ve belgeler 
toplanmadan üye hakkında karar alamaz ve savunma almadan ceza tayin edemez. 

Birlik Üyeliğinden uyarı, kınama, hak mahkumiyeti ve üyelikten çıkarılma kararı iadeli 
taahhütlü olarak yedi gün içinde ilgiliye bildirilir. Yapılacak bu tebligat üyenin 
TBYM’de kayıtlı adresine yapılır.  

Haysiyet kurulu kararına karşı itiraz veya yargı yolu açıktır. TBYM nezdinde Yönetim 
Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu’na süresi içinde yeniden incelenmesi için 
gönderilmeyen ya da yargı yoluna başvurulmayan kararlar kesinleşmiş kabul edilerek 
gerekli işlemler yapılır. Disiplin cezası kesinleşen üyeler; Birlik Haysiyet Kuruluna 
seçilemezler. 

KONUNUN İNTİKALİ VE ÖN SORUŞTURMA 

MADDE 11 : Haysiyet Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulu tarafından 
sevk edilen konuyla ilgili, TBYM Yönetim Kurulu’ndan, TBYM Denetleme 
Kurulu’ndan, TBYM Hukuk Danışmanından şifahi ya da yazılı bilgiler, görüşler 
ve/veya belgeler talep edebilir. 

Haysiyet Kurulu üyeleri yürüttükleri soruşturma kapsamındaki bilgi ve belgeleri 
üçüncü kişiler ile paylaşamaz ve açıklayamazlar. Gizliliğin sağlanması ve 
korunmasından sorumludurlar. 

Haysiyet Kurulu, resen ya da sevk edilen konu ile ilgili üyeye, hakkındaki iddiaları 
bildiren yazılı bir bildirim yapar. Bildirime müteakip en az yedi en çok on beş gün 
içinde yazılı savunmasını yapmasını ister. 

Üye savunmasını, Haysiyet Kurulu toplantısına katılarak yapmak isterse, bu durumda 
yazılı bildirimin kendisine ulaşmasına müteakip yedi gün içinde Haysiyet Kuruluna bu 
hususu bildirmesi gerekir. Bu durumda Haysiyet Kurulu, yapılacak toplantının yeri, 
günü ve saati, yazılı olarak ilgili üyeye bildirir.  
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Üyelikten çıkarılma cezası istenilen üye; belgeleri inceleme, belge sunma ve tanık 
dinletme hakkına aslen ya da vekili aracılığı ile kullanma hakkına sahiptir. 

Üye, kendisine verilen süre içinde savunma hakkını kullanmaz ya da savunma 
hakkını kullanmayacağını bildirmesi durumunda, haysiyet kurulu savunma almaksızın 
da karar verebilir. 

Genel Kurul toplantısından önceki kırk beş gün içinde verilen üyelikten çıkarma 
kararları, Genel Kurul toplantısını takip eden iş gününden itibaren sonuç doğurur. 

Haysiyet Kurulu, yönetim kurulu tarafından kendisine sevk edilen ya da resen 
soruşturma yaptıkları konularda en geç üç ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle 
yükümlüdür. 

Haysiyet Kurulu’nun kararları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Disiplin 
Yaptırımı uygulamalarına ilişkin karar verirken Haysiyet Kurulu üyeleri çekimser oy 
kullanamaz.  

Haysiyet Kurulu, aldığı kararı Yönetim Kurulu Başkanlığına göndererek yaptırım 
içeren kararların gereğinin yapılmasını talep ederek bilgi verir. Gerekli görmesi 
durumunda Yönetim Kurulu kararın gözden geçirilmesi, gerekçelendirilmesi veya 
yeniden incelenmesi için Haysiyet Kurulu’na geri gönderebilir. 

Karar iadeli taahhütlü posta yoluyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir. Karara karşı bir ay 
içinde Haysiyet Kuruluna itiraz edilebilir veya yargı yoluna başvurulabilir. 

ZAMANAŞIMI  

MADDE 12: Bu Yönergede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin 
işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren: 

a)     Uyarı, kınama ve mali hak kesintisi cezalarında iki ay içinde disiplin 
soruşturmasına, 

b)     Üyelikten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına 
başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

MADDE 13: Bu Yönerge, TBYM Olağanüstü Genel Kurulu tarafından onaylandığı 
tarihte yürürlüğe girer. Bu Yönergenin hükümlerini TBYM adına, Haysiyet Kurulu 
tarafından yürütülür. 

 


