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“İnternet medyası” tasarısı, 
TBMM’den geçmedi

Bilişim çağının yarattığı “İnternet medyası” 
kendine özgü bir basın yasasına yine 
kavuşamadı. “İnternet medyası” ile ilgili 
düzenlemeleri içeren kanun tasarısı, 9 Temmuz 
2014’te TBMM Adalet Komisyonu”ndan geçti 
ama genel kurula gelemedi. Tasarının Ekim’de 
Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor. 

Y
aklaşık 25 yıldır İnternet ortamında 
yayın yapan haber sitelerinin 
oluşturduğu “İnternet medyası”, 
yıllardır beklediği yasaya yine 
kavuşamadı. İnternet medyasını 

2004 tarihli 5187 Sayılı Basın Kanunu ile 5953 
Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 
Kanun kapsamına alınmasını amaçlayan yasa 
tasarısı, 12 Mart 2014’te Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne (TBMM) sevk edilmişti. 29 Nisan 2014’te 
ise İnternet haber sitelerinin Basın Kanunu 
kapsamına alınmasıyla ilgili yasa tasarısı, Adalet 
Komisyonu’nda görüşülüp alt komisyona sevk 
edilmişti. Ancak tasarı gündemin yoğunluğundan 
yine bir türlü TBMM Genel Kurulu’na indirilemedi.

Tasarının yasalaşması durumunda bugüne 
kadar sadece “ceza hukuku” bağlamında 
“basın kuruluşu” sayılan haber siteleri, artık 

Basın Kanunu kapsamında değerlendirilecek.  
İnternet medyasında çalışan gazeteciler de, 
diğer mecralardaki meslektaşlarının kıdem ve 
izin hakları ile bazı akreditasyon süreçlerinde 
şart koşulan “sarı basın kartı” alma olanağına 
sahip olacaklar. Tasarıda, resmi ilanların haber 
sitelerinde de yayımlanmasının önünün açılması 
öngörülüyor.

Alt komisyonda görüşülen tasarının bazı 
maddelerinde değişikliğe gidilirken çok eleştiri 
alan “yayın durdurma müeyyidesi sebeplerinin 
ortaya çıkması veya yer sağlayıcılık faaliyet 
belgesinin iptali durumlarında İnternet haber 
siteleri için sağlanan haklar ortadan kalkar” 
şeklindeki 7’nci madde de kaldırıldı. 

İnternet gazetecileri için imza 
kampanyası
Bu arada Devrimci İşçi Sendikaları 
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Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Basın-İş Sendikası 
da,  İnternet gazetecilerinin Basın İş Kanunu ve 
Basın Yayın işkolu kapsamına dahil edilmeleri için 
imza kampanyası başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e 
hitaben yapılan kampanya metninde İnternet 
habercilerinin sendika işkolu yönetmeliğinde 
Basın-Yayın işkolunda değerlendirmeleri 
gerektiğine dikkat çeken DİSK Basın-İş tekzip, 
yayın yasağı gibi basın davalarında İnternet 
haberciliğinin Basın Yasası kapsamında 
değerlendirilirken çalışma yaşamında bu 
kapsamda değerlendirilmemesini çifte 
standart olarak değerlendirdi. Sendika işkolları 
yönetmeliğinde tüm internet sitelerinin “web 
portalları” olarak değerlendirilmesini eleştiren 
DİSK Basın-İş, bir şirketin kendi tanıtım 
sitesi ile bir haber portalının aynı kapsamda 
değerlendirilmemesi gerektiğini, bunun medya 
çalışanlarının örgütlülüğünü böldüğünü ifade etti. 
DİSK Basın-İş internet gazetecilerin de Basın İş 
Kanunu kapsamında çalıştırılmasını talep etti.

Arslan: İnternet siteleri desteklenmek 
isteniyorsa yeni kaynak oluşturulmalı
Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi 
ve BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri 
Temsilcisi Mustafa Arslan, İnternet haber 
sitelerini Basın Kanunu kapsamına alan tasarıya 
ilişkin, “İnternet siteleri eğer desteklenmek 
isteniyorsa, yeni kaynak oluşturulmak suretiyle 
desteklenmelidir” dedi.
Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnternet 
alanında düzenleme yapılmasının, bir taraftan 
cevap ve düzeltme haklarının kullanılması, 
diğer taraftan da İnternet alanında çalışanların 
“gazeteci” kimliğini kazanması açısından son 
derece gerekli olduğunu söyledi.
“Basın İlan Kurumunun önderliğinde, Basın 
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın da 
dahil olduğu bir ekiple çıkacak yönetmelikte, 
İnternet sitelerinde, haber portallarında da resmi 
ilanların yayınlanabileceğine ilişkin bir hüküm 
var” diyen Arslan, bunun yazılı basın açısından; 
“Acaba mevcut ilanlarımızda azalma mı meydana 
gelecek?” endişesine, İnternet mecrası açısından 
da; “Yazılı basının reklam ilan pastasından pay 
alacağız” beklentisine neden olduğunu ifade etti. 
Bunun temelden yanlış bir yaklaşım olduğunu 

savunan Arslan, şunları söyledi:
“Milli savunma, milli eğitim, ulaştırma ve sosyal 
hizmetler nasıl bir kamu görevi ise kitle iletişim 
alanı da kamu görevidir. Bu açıdan gazetecilik, 
mutlak suretle yapılması gereken bir iştir. Bu 
görevin sağlıklı şekilde yerine gelebilmesi ve 
idarenin kendi denetim mekanizmalarını açık 
tutması, özellikle de yerel demokrasinin hayata 

geçmesi açısından yerel yayıncılık hayati öneme 
sahiptir. Zaten bu düşünceyle Basın İlan Kurumu 
kurulmuş, yazılı basın desteklenmiştir. İnternet 
siteleri eğer desteklenmek isteniyorsa, yeni 
kaynak oluşturulmak suretiyle desteklenmelidir. 
Yazılı basının mevcut kaynağından pay ayrılması 
yaklaşımı -ki o alan zaten sıkıntılı bir alandır- son 
derece yanlıştır. Yeni pay ayrılmak ve kaynak 
oluşturulmak suretiyle bu alanın da desteklenmesi 
gerekmektedir. Böylece yazılı basındaki ve İnternet 
medyasındaki meslek mensubu arkadaşlarımızın 
karşı karşıya gelmeleri önlenmelidir.”
Arslan, yapılacak yeni düzenlemeyle, yazılı 
medyadaki personel, yüz ölçümü, asgari satış, 

vergi ve sigorta ödeme gibi şartların yerine 
getirilmesinde olduğu gibi; İnternet medyasına 
da tıklanma sayısı, vergi ödeme ve personel 
çalıştırma gibi mecburiyetler de ortaya konularak 
destek sağlanması gerektiğine işaret etti.

Gazeteciler Cemiyeti’nin itirazı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim 

Kurulu, bir açıklama yaparak 
TBMM alt komisyonda 
kabul edilen metne ilişkin 
eleştirilerini bildirdi. Basın 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı’na ilişkin, 
Adalet Komisyonu görüşmeleri 
sırasında itirazlarını bir 
rapor halinde Komisyon’a 
sunduklarını anımsatan 
TGC, tasarının 7. Maddesinin 
metninden çıkarılmasını 
olumlu karşıladığını bildirdi. 
Düzenlemenin “ölçüsüz” 
ve durumu ağırlaştırdığını 
belirten TGC, yeni tanımlanan 
haber sitesi kavramının 
“karışıklık ve eşitsizliklere” 
neden olacağını vurguladı. 
TGC, TİB’e “sınırsız 
yetki” verilmesinin basın 
özgürlüğünün önünde engel 
olduğuna işaret edip haber 
sitelerinin “sadece basın 
kanunu’na tabi olmasını 
önerdi. TGC, kabul edilen son 
metine ilişkin itirazlarını şöyle 

açıkladı:
“5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında 
tanımlanmaya çalışılan ‘İnternet Haber Sitesi’ 
kavramı/tanımı karışıklıklara ve eşitsizliklere 
neden olacak bir kavramdır. Sadece beyanname 
verilerek bu statüye hak kazanılacak ve sadece bu 
internet haber sitelerinde çalışanlar/çalışacaklar 
gazeteci sayılacaktır.
Beyanname vermeden habercilik yapan 
‘İnternet Haber Siteleri’ ise kanun kapsamında 
sayılmayacak ve bu haber sitelerinde çalışanlar da 
gazeteci sayılmayacaktır!
TGC, gazetecilik mesleğinin, yapılan mecraya 
göre değil, mesleğin ifa ediliş biçimine göre 

belirlenmesi gerektiği görüşündedir.
Gazeteci bazen televizyonda, bazen gazetede, 
bazen bir dergide, bazen internette görev yapar. 
İktidarın öngördüğü tanımlamayı reddeden 
gazeteciler ya da internet haber siteleri Tasarı’nın 
bu düzenlemesi karşısında Basın Kanunu ve Basın 
İş Kanunu kapsamında sayılmayacaklardır.
Böyle bir düzenleme Türkiye Gazetecileri Hak ve 
Sorumluluk Bildirgesi’ndeki gazeteci tanımına da 
aykırılık teşkil edecektir.

Bu tanıma göre ‘Düzenli bir şekilde, günlük 
yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli elektronik 
veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, 
sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, 
iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve 
asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı 
işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu 
tanıma uygun olanlar gazetecidir.’
Bu nedenle Tasarının 1. maddesi ile getirilen 
sadece beyanname vererek İnternet haber sitesi 
tanımı içine girecek ve sadece burada çalışan/
çalışacak olan meslektaşlarımızın Basın İş 
Kanunu’na tabi olduğu yönündeki düzenlemenin 
Anayasa’nın eşitlik ilkesini ihlal ettiği 
görüşündeyiz. Bu nedenlerle de ‘Alt Komisyonun’ 
gerekçesine de katılmamaktayız.
Bunun dışında, kamuoyu tarafından yakından 
bilinen 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanunda’ 06/02/2014 tarihinde yapılan 
değişiklikler hakkında da itirazlarımızı sunmuştuk.
5651 Sayılı Kanun’un idareye (özelikle TİB’e) 
verdiği sınırsız yetkilerin basın ve ifade 
özgürlüğünün önündeki en büyük engeli 
oluşturacağı, idarenin yapacağı müdahalelerin 
ölçüsüz olabileceği konusunda uyarılarımızı 
yapmış ve kamuoyuyla da paylaşmıştık.
Uyarılarımızın haklılığı, İdarenin Twiter, Youtube ve 
yargının bol miktarda uyguladığı yayın yasaklarıyla, 
ortaya çıkmıştır.
Beyanname vermek suretiyle Basın Kanunu 
kapsamına alınan ‘İnternet haber siteleri’ aynı 
zamanda Tasarı ile 5651 Sayılı Kanun ile kıskaç 
altına alınmıştır. Oysa internet haber sitelerinin 
faaliyetlerini sadece Basın Kanunu’ndaki 
yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla 
yapabilmeleri yeterli olmalıdır.”
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