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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılan “Basın

Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.

Ge reðini arz ede rim.
Recep Tayyip Erdoğan

Baþbakan

GENEL GEREKÇE
Günümüzde kitle iletişim araçları baş döndürücü bir hızla gelişmekte olup bunların başında

internet yoluyla iletişim gelmektedir. İnternet ülke sınırlarını aşmış, sunmuş olduğu kolay iletişim
imkânıyla dünyayı küçük bir kasaba haline dönüştürerek küreselleşmeye çok olumlu yönde katkıda
bulunmuştur. Bilgisayar başında bir tuşla ulaşılabilme kolaylığı interneti diğer iletişim araçlarının
önüne geçirmiş, bu yolla insanlar dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal, askeri ve
benzeri gelişmeleri çok kolaylıkla öğrenebilme imkânına kavuşmuşlardır. Bahsedilen bu konulara
ilişkin haberleri bir tuş yakınımıza kadar getiren internet haber siteleri, gazetelerin sunmuş olduğu
kağıt üzerindeki haberleri sanal ortamda okuyucuların hizmetine sunmakta, buna mukabil basılı
gazetelere ve gazetecilere tanınmış olan haklardan istifade edememektedirler.

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde Türkiye’de yayımlanan gazete ve mevkutelerle haber ve
fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışan ve İş Kanunundaki “işçi”
tarifi şümulü haricinde kalan kişiler gazeteci olarak tanımlanmıştır. İnternet haber sitelerinde aynı işi
yapan kişilerin de aynı kapsama alınması gerektiği değerlendirildiğinden internet haber sitelerinde
çalışanlar da anılan Kanunun gazeteci tanımını düzenleyen 1 inci maddesi kapsamına alınmıştır.

İnternet haber sitelerinin 5187 sayılı Basın Kanununun kapsamına alınması amacıyla; anılan
Kanunun kapsamını düzenleyen 1 inci maddesinde değişiklik yapılması gerektiği gibi, anılan siteler
süreli yayınlarla paralel özellikler arz ettiği için süreli yayın kavramı içerisinde değerlendirilmiş ve
bu sayede söz konusu sitelere, Kanunun süreli yayınlara ilişkin hükümlerinin uygulanmasının yolu
açılmıştır. Aynı şekilde anılan site sahiplerinin ve sorumlularının daha sorumlu yayın anlayışı içinde
hareket etmeleri ve kişilerin mağduriyetine sebep olacak mahzurların ortadan kaldırılması amacıyla;
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statü belirsizliğinin ortadan kaldırılması gerekmiş, bu kapsamda site sorumlularının ve sahiplerinin
isim ve iletişim bilgilerini içeren bilgilerin yer aldığı “iletişim” bölümlerinin bulundurulması zorunlu
hale getirilmiştir. Ayrıca internet haber sitelerine beyanname verme yükümlülüğü getirildiği gibi
internet ortamında yayın yapacakları için 5651 sayılı Kanunun içerik sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara
yüklemiş olduğu yükümlülükler kapsamına alınmaları, sitelerdeki bilgilerin belirli bir süre
muhafazasının zorunlu hale getirilmesi, gerektiğinde cezai ve hukuki sorumluluklarının temini,
gerçeğe aykırı yayınların yapılması durumunda cevap ve düzeltme haklarının kullandırılması,
kullandırılmaması halinde uğranılacak cezai ve hukuki müeyyidelerin belirlenmesi, anılan sitelerin
teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmemeleri durumunda uğrayacakları para cezalarının
belirlenmesi, ilgililerin dava açmaları durumunda dava sürelerine ve başvurulacak mahkemelere
ilişkin usul kuralların belirlenmesi gerekmiştir.

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 5953 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Türkiye’de yayınlanan gazete ve

mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışan ve
İş Kanunundaki işçi tarifi şümulü haricinde kalan kişilere gazeteci denmektedir.

Madde ile; internet haber sitelerinde aynı işi yapan kişilerin de aynı kapsama alınması amacıyla
5953 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına internet haber siteleri ibaresi eklenmektedir.

Madde 2-5187 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği, anılan Kanun basılmış
eserlerin basımını ve yayımını kapsamaktadır.

Madde ile; yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla internet haber siteleri 5187 sayılı Basın
Kanununun kapsamına alınmaktadır.

Madde 3- 5187 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, anılan Kanunun uygulanmasına yönelik bazı
kavramlar tanımlanmış olup, internet haber sitelerinin de Kanun kapsamına alınmasına paralel olarak
bu maddenin (c) bendinde tanımlanan süreli yayın tanımına internet haber siteleri de eklenmekte,
böylece internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınmakta ve yeni eklenen (m) bendi
ile de internet haber sitesinin tanımı yapılmaktadır.

Madde 4- 5187 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; her basılmış eserde basıldığı yer ve tarih,
basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticarî unvanları ve işyeri adreslerinin gösterileceği
belirtilmiştir. Madde ile; 5187 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrada; internet
haber sitelerinin de maddede belirtilen zorunlu bilgileri kendilerine ait internet ortamında
kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurmakla
yükümlü olduğu belirtilmektedir. Basılı eserlere ilişkin düzenleme paralelinde, site sahibine ve
sorumlu müdüre ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Basılı eserlerdeki basımcı ve
yayımcının yerini internet ortamında yer sağlayıcı almış olduğundan bu kapsamdaki bilgiler de
zorunlu hale getirilmiştir. Bununla birlikte yayımlanan her haberin içerik sağlayıcısının tespiti ve
internet ortamında yayımlanması ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açacağından içerik
sağlayıcının zorunlu bilgiler kapsamında yer almasına gerek görülmemiştir. Aynı maddeye eklenen
dördüncü fıkrada ise, internet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı
tarihin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilmesi zorunlu hale getirilerek
bu içerikten doğacak sorumluluklar açısından tarih tespiti mümkün hale getirilmektedir.
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Madde 5-5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca süreli yayınların çıkarılması için,
kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi
yeterlidir. İnternet haber sitelerinin de anılan Kanun kapsamına alınmasıyla birlikte, internet ortamında
yayınlarını sürdüren internet haber sitelerinin faaliyetlerini bu madde hükümleri ve 5651 sayılı Kanun
da belirtilen yer sağlayıcılık yükümlülüğüne uygun olarak yerine getirmeleri öngörülmektedir.

Böylelikle, internet haber siteleri için de kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer
Cumhuriyet Başsavcılığına beyanname verme yükümlülüğü öngörülmüş; aynı zamanda konunun
teknik niteliği yönüyle internet haber sitelerinin faaliyetlerini, 5651 sayılı Kanunda belirtilen içerik
sağlayıcı ile yer sağlayıcılık yükümlülüğüne uygun olarak yerine getireceği belirtilmiştir.

Madde 6- Gazete ve dergi gibi süreli yayınların, 5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen
beyanname yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemeleri durumunda yayın durdurma müeyyidesi
uygulanabilmekte olup madde ile internet haber sitelerinin yayın durdurma müeyyidesine tabi
olmayacakları belirtilmektedir.

Madde 7- 5187 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen yayım durdurma müeyyidesi
sebeplerinin ortaya çıkması, 5651 sayılı Kanun gereğince erişimin engellenmesi veya içeriğin
yayından çıkarılmasını gerektiren durumlar nedeniyle sorumluları hakkında adli makamlarca
kovuşturmaya başlanılması veya yer sağlayıcılık mevzuatına aykırılık durumlarında internet haber
sitelerinin yayınının durdurulması yerine, bu sitelerin gazeteci çalışanlarına basın kartı verilmemesi
veya resmi ilân ve reklam imkânlarından yoksun bırakılması gibi müeyyideler öngörülmüştür.

Madde 8- 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı
iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle
yükümlü olup, bu yükümlülük basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren
daha sonraki basımları ile tıpkıbasımları için de geçerlidir. Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine
getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir. İnternet haber sitelerinin anılan Kanun kapsamına alınmasıyla
birlikte 10 uncu maddenin başlığı “Teslim ve muhafaza yükümlülüğü” olarak değiştirilmektedir.

İnternet haber sitelerinin yayınladıkları içerikleri doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde altı
ay süre ile muhafaza etmeye ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecbur
olduğu öngörülmektedir.

Ayrıca, yayının her hangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması halinde bu
işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesine kadar
soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanmasının zorunlu olduğu düzenlenmektedir.

Madde 9- 5187 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde gazete, dergi gibi süreli yayımlarda kişilerin
şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde, hakkı ihlal
edilen kişilerin hangi yollarla haklarını arayabileceklerine ilişkin esas ve usuller belirtilmektedir.
Madde ile; internet haber siteleri de bu madde kapsamına alınmaktadır. İnternet haber sitelerinde
cevap ve düzeltme hakları açık bir şekilde teminat altına alınmış ve içeriğin yayından çıkarılması ile
erişimin engellenmesi hususu da 5651 sayılı Kanundaki usullere tabi kılınmıştır.

Madde 10- Madde ile; 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişikliklere paralel
olarak 5187 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı “Teslim ve muhafaza yükümlülüğüne
uymama” olarak değiştirilmekte ve aynı maddede yer alan basımcı ibaresinden sonra gelmek üzere
“ile muhafaza ve teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesinin sorumlu müdürü”
ibaresi eklenmektedir.
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Madde 11- 5187 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde; 14 üncü maddede belirtilen cevap ve
düzeltme yükümlülüğüne aykırı hareket eden gazete ve dergi gibi süreli yayınlara uygulanacak
müeyyideler öngörülmüş olup, bu madde ile internet haber siteleri de bu kapsama alınmak suretiyle
kişiler ve kurumlar hakkında hakları ihlal edici yayınların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 12- 5187 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde, günlük süreli yayınlar ve diğer basılmış
eserler yönünden dava açma süreleri ve bu sürelerin ne zaman başlayacağına ilişkin hükümler
bulunmakta olup, internet haber siteleri de bu madde kapsamına alınmak suretiyle belirsizlik
giderilmektedir.

Madde 13- 5187 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen “Cezai sorumluluk” ve 13 üncü
maddesinde düzenlenen “Hukuki sorumluluk” hükümlerine basılmış eserlerin yanında internet haber
siteleri de dahil edilmekte, ayrıca “Görevli mahkemeler ve yargılama usulü” başlıklı 27 nci maddesine
“veya internet haber siteleri” ibaresi eklenerek bu siteler için de görevli mahkemeler ve yargılama
usulü belirlenmektedir.

Madde 14- Madde ile; internet haber sitelerinde de resmi ilân ve reklam yayınlatılabilmesini
teminen, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna bir ek madde eklenmekte, böylece
internet haber sitelerinde de resmi ilân ve reklam yayınlatılabileceği, yayına ilişkin esas ve usullerin
ise Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun
görüşü alınarak Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelikle
belirleneceği öngörülmektedir.

Madde 15- Yürürlük maddesidir.

Madde 16- Yürütme maddesidir.
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 28.4.2014
Esas No: 1/893
Karar No: 31

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulu tarafından Başkanlığınıza sunulan 1/893 esas numaralı “Basın Kanunu ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Başkanlığınızca 7.4.2014 tarihinde tali
olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. 4847 sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanununun
“Komisyonun görevleri” başlıklı 3’üncü maddesinde hükme bağlandığı üzere, Komisyonumuz,
kendisine havale edilen kanun tasarı ve tekliflerinin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu
inceleyerek, esas komisyona görüş sunmaktadır. Bu bağlamda 1/893 esas numaralı “Basın Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Komisyonumuzun 24 Nisan 2014
tarihli 20’nci toplantısında, Komisyon Başkanı ve İzmir Milletvekili Mehmet TEKELİOĞLU
başkanlığında, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür. Komisyon toplantısına sivil toplumu temsilen internet
medyası ile ilgili 5 dernek davet edilmiş, ancak bu derneklerin hiçbiri toplantıya katılmamıştır.

Tasarı ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkındaki Kanun gereğince Türkiye’de yayımlanan gazete ve mevkutelerle haber ve
fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışan ve kanun gereği işçi
sayılmayan kişiler “gazeteci” olarak tanımlanmakta ve internet haber sitelerinde aynı işi yapan
kimselerin de anılan Kanun gereğince gazeteci olarak tanımlanması öngörülmektedir. Ayrıca, internet
haber sitelerinde, yazılı basında yer alan ‘yayının künyesi’ne benzer şekilde iletişim bölümünün
bulundurulması zorunlu hale getirilmekte ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
uyarınca, internet haber siteleri için; sitedeki bilgilerin belirli süreyle muhafazası, gerektiğinde hukuki
ve cezai sorumlulukların temini, cevap ve düzeltme haklarının kullandırılması, getirilecek para
cezaları ve başvurulabilecek mahkeme prosedürü gibi konularda düzenlemeler öngörülmektedir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Hükümet temsilcisi tasarıya ilişkin yapmış
olduğu takdim konuşmasında özetle şunları ifade etmiştir;

- Yaklaşık üç yılı aşkın bir süredir gündemde olan bu Kanun Tasarısı, sektör temsilcilerinin
talepleri doğrultusunda gündeme gelmiş ve onların katkıları ile hazırlanmıştır.

- Tasarı ile Basın Kanununun ilgili yerlerine internet medyasıyla ilgili hükümler dercedilerek
Basın Kanununun sadece mevkuteler ile yazılı basını düzenleyen bir kanun olmaktan çıkarılarak
internet medyasını da düzenleyen bir kanun olması sağlanmaya çalışılmıştır.

- 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak internet medyasında çalışanlara da sigorta güvencesi
getirilmiştir.

- İnternet haber siteleriyle ilgili bu düzenleme gönüllülük esasına dayanmakta olup bu tasarının
kapsamına girmeye ilişkin kararını verip bu yönde süreci başlatan internet haber siteleri Basın
Kanununa tâbi hâle gelecek, böylece bu düzenlemenin getirdiği bazı haklardan ve imtiyazlardan
yararlanırken diğer bazı sorumlulukları da üstlenmek durumunda kalacaklardır.
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- Yazılı basın kuruluşları ve gazetelerin kurulabilmeleri için basın savcılıklarına bir beyanname
vermeleri gerekmektedir. Tasarı ile bu düzenlemeye paralel olarak beyanname verme yükümlülüğü
internet haber siteleri için de geçerli kılınmaktadır.

- Tasarı ile ayrıca, internet haber sitelerinin “akredite olma”, “basın kartı sahibi olma” ve Basın
İlan Kurumu kanalıyla dağıtılan “resmî ilan ve gelirlerden pay alma” talepleri karşılanmaktadır.

Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcisi ise Tasarı ile ilgili olarak şunları ifade etmiştir:
- Konuyu düzenleyen doğrudan bir AB müktesebatı mevcut olmadığı gibi AB müktesebatına

uyum açısından bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Konunun “Bilgi Toplumu ve Medya” ile “Yargı
ve Temel Haklar” fasıllarıyla ve AB ile müzakere sürecimizde siyasi kriterlerin yerine getirilmesi
açısından “ifade ve basın özgürlüğü” ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu açılardan incelendiğinde
Tasarının, sıkıntı teşkil etmediği ve AB müktesebatıyla uyumlu olabileceği değerlendirilmektedir.

- İnternet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınması, internet medyası bünyesinde
çalışan muhabir, editör, yazar, yönetici gibi kişilerin birer basın mensubu olarak görülmeye başlanıyor
olması ve bu bağlamda diğer yayın organlarındaki gazetecilerle benzer haklara sahip olabilmeleri ve
yine resmî ilanların internet haber sitelerine de verilebilecek olması olumlu gelişmeler olarak
değerlendirilmektedir.

- Tasarının 7’nci maddesinde yayın durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması durumunda
basın mensuplarına uygulanması öngörülen yaptırımlara yer verilmektedir. Bu yaptırımlar çerçevesinde,
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) tespiti neticesinde çeşitli basın mensuplarının
haklarından geçici süreyle mahrum bırakılabilmeleri düzenlenmektedir. 5651 sayılı Kanunun ilgili
maddesinde son yapılan değişikliğe bakıldığında hâkim önüne çıkma durumunun olduğu, dolayısıyla,
bu açıdan tekrar bir değerlendirme yapılmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir.

- Tasarının 8’inci maddesi ile internet haber sitelerinin yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve
bütünlüğü sağlanmış şekilde altı ay süreyle muhafaza etmeleri ve gerektiğinde talep eden yetkili
mercilere teslim etmeleri öngörülmektedir. Bu çerçevede, bilgilerin saklanmasına ilişkin 2006/24
sayılı AB Direktifi, Nisan 2014 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından ifade özgürlüğü,
özel hayatın gizliliği, hukukun üstünlüğü ve orantılılık ilkeleri temelinde yapılan değerlendirmeler
neticesinde, temel haklar bakımından müdahale teşkil ettiği gerekçesiyle hükümsüz kılınmıştır. Ancak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bir kararında veri saklama hususunun ülkelere bırakılabileceğini
kabul etmiştir.

- Tasarı ile “görsel ve işitsel içerikleri kaydeden veya düzenleyen kişiler” “eser sahibi” olarak
tanımlanmakta iken, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda “Eser sahibi, eseri meydana
getiren gerçek kişi” olarak tanımlanmaktadır. Fikrî Mülkiyet Hakkının önemli müktesebat
alanlarından bir tanesi olması nedeniyle, telif hakkına yönelik ileride oluşabilecek sorunlarla alakalı
olarak bu konunun önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Tasarının tümü üzerinde söz alan milletvekilleri özetle şu hususları ifade etmişlerdir:
- Tasarının l’inci maddesi, özellikle medya dünyamızda çalışan kesimi ciddi şekilde ilgilendiren

bir hüküm içerdiğinden, medya dünyasındaki çalışanlar açısından yararlı bir adım teşkil edecektir.
- Medya dünyamızda yaklaşık 90 bin insan çeşitli kademelerde çalışmaktadır. Tahmini

rakamlarla, bunlardan yaklaşık 70 bini yazı işleri diyebileceğimiz, doğrudan doğruya gazetecilik
parantezi içinde görev yapan çalışanlardır. Bu çalışanların da çok önemli bir kesimi sosyal
güvenceden yoksun olarak görev yapmaktadır.
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- Medya kuruluşlarının sahipleri kolay atılabilen, ucuza çalışabilen ve maalesef gazeteciği kaliteli
bir şekilde yapma becerisinden mahrum olan kişilerle çalışmayı tercih etmektedir. Oysa Kanunlar
medya kuruluşlarının sahipleri ile çalışanları arasında yazılı sözleşme yapılmasını emretmektedir.
Bu çok önemli bir güvencedir; tazminatsız ve işsiz kapı önüne bırakılmama güvencesini verdiği için
gazetecilik dünyasındaki kalite arayışının temel çaresi de buradadır, ancak Kanunun uygulanmasına
riayet edilmediği için çok önemli bir medya çalışanı kesimi güvencesiz ve işyerinin esiri olarak görev
yapmaktadırlar.

- Siyasi iktidarın, çalışanların belirli bir kaliteye kavuşturulması konusunda kendisine düşeni
yapması gerekmektedir. Bunun için de burada atıfta bulunulan 5953 sayılı Kanunun bihakkın sonuna
kadar uygulanması sağlanmalıdır. Şu anda ilgili komisyonda görüşülmeyi beklemekte olan teklif
gündeme gelirse medyayla ilgili şikâyetlerin çok önemli bir bölümü kolaylıkla ortadan kalkacaktır.

- Tasarının 3’üncü maddesi Basın Kanununa “görsel ve işitsel içerikleri kaydeden veya düzenleyeni”
ibaresini eklemektedir. Tasarının gerekçesinde böyle bir ibarenin eklendiğine ilişkin bir ifade olmadığı
gibi tam olarak ne anlama geldiği de açık değildir, bu nedenle söz konusu düzenlemeyle kimin Kanun
kapsamı içine alındığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

- Tasarının 3’üncü maddesinde yer alan eser sahibi ve internet haber siteleri tanımlarının web
sitelerinden bağımsız bloglar, sosyal medya araçları ve internet üzerinden yayın yapan radyolar da
göz önüne alınarak süreli yayın ifadesinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

- Tasarının 4’üncü maddesinde yer alan “internet haber sitelerinde bir içeriğin İnternet’te ilk kez
sunulmaya başlandığı tarih, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir”
ifadesinin haberlerin güncelleme zamanını dikkate alacak şekilde değiştirilmesi haberin geçerliliği ve
güvenilirliği açısından daha uygun olacaktır.

- Tasarının 6’ncı maddesinde yazılı basın için belirtilen yayın durdurma mekanizmasının internet
haberciliğinin dışında tutulması olumlu bir yaklaşımdır. Ancak Tasarının 7’nci maddesinde; herhangi
bir yargı kararı olmadan TİB ve Başbakanlığın gerekli görmesi halinde basın kartına ilişkin hakları
ortadan kaldırması, resmî ilan ve reklamlardan mahrum bırakması gibi yaptırımların Avrupa Birliği
müktesebatı ve temel haklar göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

- Tasarının 8’inci maddesinde yer alan “yetkili merci” ile neyin kastedildiği açıkça belirtilmelidir.

- Trafik verilerinin altı aydan iki yıla kadar saklanmasına ilişkin AB Direktifi Avrupa Birliği Adalet
Divanı tarafından ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, hukukun üstünlüğü ve orantılılık ilkeleri
temelinde hükümsüz kılındığından, Tasarıda yer alan bu hükme benzer söz konusu düzenlemenin basın
özgürlüğü ile bağdaşmadığı açıktır.

- İnternet gazeteciliği sıkıntıların yaşandığı bir alan olduğundan; ilgili tanımlar, sınırlar ve
standartların ciddi bir şekilde oluşturulmaması durumunda gerçekte gazetecilik vasfı taşımayan
gazeteciler ortaya çıkabileceğinden, internet gazeteciliğinin standartlarının çok iyi belirlenmesi ve
ciddi bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir.

- Tasarıda yurt içindeki ve yurt dışındaki servis sağlayıcılarla ilgili ayrım yapılmadığı, sunucuları
yurtdışında olan sosyal medya platformları ile ilgili yaptırım getirilse bile uygulanabilirliğinin
olmadığı görülmektedir.
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- Tasarıda öngörülen yaptırımlara ilişkin olarak, hukukun üstünlüğü temelinde yargı denetimini
esas alan, TİB Başkanı’nın karar almasından önce yargı mekanizmalarını devreye sokacak bir
durumun göz önüne alınması gerekmektedir. Aksi takdirde internet gazeteciliği yapanların meslek
grubu içinde dâhil edilmesi, tanımlanması ve kendilerine bir takım haklar verilmesi gibi olumlu
gelişmelerin yanında TİB Başkanlığınca verilecek bir karar ile verilen bu hakları bir anda yok
edilebilecek olmasının son derece sakıncalı bir durum olduğuna dikkat etmek gerekir.

- Tasarıda sözü edilen yönetmelik ile ilgili ortada bir çalışma olmadığı, bu durumun da ilanın,
reklamın nasıl dağıtılacağına ilişkin belirsizlikler içerdiği ve bu belirsizliğin de sakıncalı bir durum
olduğu aşikârdır.

- Tasarıda öngörülen gönüllülük esasıyla ilgili olarak, gönüllü olarak kanun kapsamına girmek
ve bunun karşılığında da birtakım hakların yanında muhtemel müeyyidelere veya muhtemel
sorumluluklara katlanmak noktasında bir anlayış varsa bu kabul edilebilir. Ancak gönüllülük
noktasında irade belirtmeyenlerle ilgili yaşanabilecek muhtemel sıkıntılarla ilgili olarak ne yapılacağı,
hangi hükümlere göre hareket edileceği noktasında ise sıkıntılar olduğu görülmektedir.

Tasarının tümü üzerinde söz alan Milletvekillerinden gelen soruları yanıtlamak üzere söz alan
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü cevaben şu hususları ifade etmiştir:

- Hazırlanan Kanun Tasarısının kanunlaşma sürecinde sivil toplum örgütlerinin, milletvekillerinin
ve konuya ilgi duyan herkesin görüşünü almaya çalıştıklarını, uzlaşma ile hazırlanan bir kanun olması
için azami gayreti gösterdiklerini dile getirmiştir. Ayrıca, Basın Kanununa tabi olmak isteyen internet
haber sitelerinin bazı hak ve ayrıcalıklardan faydalanacaklarını, internet siteleri için bu kanuna tabi
olmanın zorunlu olmadığını ifade ederek, Basın Kanunu kapsamına girmek istemeyen internet haber
sitelerinin genel hükümlere tabi olacağını; getirilen düzenlemenin pozitif bir düzenleme olmasından
dolayı kanuna tabi olma zorunluluğu olmadığını belirtmiştir.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü hazırlanan Tasarının pozitif düzenlemeler içermesinden
dolayı internet haber sitelerine Tasarının hükümlerine tabi olmak için seçme hakkı tanındığını, haber
niteliğinde içerikleri olsa dahi kişisel web siteleri ile blogların Tasarı kapsamında yer almadığını
belirtmiştir. Ayrıca, Tasarıya dâhil edilebilecek olan internet haber sitelerinin şu koşulları taşımaları
gerektiğini ifade etmiştir:

1) İnternet haber sitesinin Basın Savcılığına beyanname vermesi gerekmektedir.

2) İnternet haber sitesinin 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na göre personel çalıştırması gerekecektir.

3) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının yer sağlayıcılık adı altında bazı kategoriler
oluşturmuştur ve internet haber sitesinin ilgili kategoriye dâhil edilmesi gerekmektedir.

- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, internet haber sitelerinin yayınladıkları içerikleri
altı ay saklama zorunlulukları hakkında, bu düzenlemenin mahkemeye yansımış olaylar için delil
teşkil eden içeriklerin korunması amacıyla getirildiğini, çok sayıda haber sitesiyle görüşme yapıldığını,
sonuç itibariyle birçok sitenin altı ay içerikleri saklamanın maliyetini karşılayabileceklerini ifade
ettiklerini belirtmiştir. Ayrıca, Basın Kanununda düzenlenmiş olan “eser sahibi” tanımının internet
haber siteleri için yeterli olmadığını, bundan ötürü internet haber siteleri için eser sahibi olarak “görsel
ve işitsel içerikleri kaydeden veya düzenleyen” şeklinde bir ifadenin kullanıldığını, burada
amaçlananın ise son zamanlarda ortaya çıkan ve kişisel mağduriyetlere yol açan video ve ses
kayıtlarına ilişkin olarak düzenlemeye gidilme ihtiyacı olduğunu dile getirmiştir.
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Milletvekillerinden gelen sorular üzerine söz alan Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşaviri ise, Basın Kanununun 15’inci maddesinden 24’üncü maddesine
kadar olan bölümde bir takım müeyyidelerin öngörüldüğünü, bu bölümde para ve hapis cezasına
ilişkin düzenlemelerin yer aldığını, Basın Kanununun 26’ncı maddesinin ise açılacak olan davalara
ilişkin süreleri ve ceza mahkemeleri arasındaki işbölümünü düzenlediğini belirtmiştir. Ayrıca, süreli
yayınların dağıtımının engellenmesi gibi önemli mevzular için Basın Kanununda iki yerde hapis
cezasının düzenlendiğini, onun dışındaki kısımlarda ise müeyyidelerin ağırlıklı olarak para cezası
şeklinde düzenlendiğini ifade etmiştir.

- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, yurt dışında kurulan internet sitelerinin durumuyla
ilgili olarak gelen soru üzerine, internet haber sitesi sorumlu müdürlerinin Türkiye’de yerleşim yeri
sahibi olmak ve devamlı oturmak zorunlulukları olduğunu ifade etmiş; yer sağlayıcılık mevzuatı
gereğince internet sitelerinin sunucu hizmetini Türkiye’deki bir firmadan almasının zorunluluk
olduğunu kaydetmiştir.

AB Bakanlığı temsilcisi, Avrupa Birliği ülkelerinde internet haber sitelerine yönelik doğrudan
bir düzenleme bulunmadığını, Fransa’nın her türlü basın faaliyeti için 1881 tarihli Basın Özgürlüğü
Kanununu esas aldığını, Yunanistan’da çevrimiçi gazete, haber medya hizmeti yayını yapan internet
sitelerinin Bilgi ve İletişim Genel Sekreterliğine kaydolmak zorunda olduklarını, İtalya’da ise internet
üzerinden haber hizmeti veren medyanın elektronik editoryal ürünler kapsamına girdiğini ve basına
yönelik sübvansiyonlar konusunda geleneksel yayıncılarla aynı hükümlere tabi olduklarını
belirtmiştir. Ayrıca Slovakya uygulamasında internet haber sitelerinin basın kanunu tarafından
tanınmadığını, ancak yayın kanunun görsel ve işitsel hizmet verenleri tanıdığını belirtmiş; Avrupa
Birliği Adalet Divanının internet siteleriyle ilgili direktifi iptal etmesinden dolayı yeni bir düzenleme
yapılacağını belirtmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin internet trafik verilerinin ne süreyle
tutulabileceğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dikkate alarak kendilerinin
düzenleyeceğini dile getirmiş; internet trafiğine ilişkin verilerin yahut içeriğin saklanmasını üye
ülkelerin birbirlerinden talep edebileceklerini ifade etmiştir.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Tasarının maddelerine
geçilmeyerek, tasarı üzerindeki görüşmenin tümü üzerindeki görüşmelerle sınırlı tutulması ve
tasarının tümü üzerindeki uygunluk görüşünün Komisyonumuzda ortaya çıkan görüşlerle birlikte
esas komisyona bildirilmesi kararlaştırılmıştır.

Tasarıya ilişkin muhalefet şerhleri Raporumuza eklenmiştir.

Raporumuz Esas Komisyon olan Adalet Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı
ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Başkanvekili

Mehmet Tekelioğlu Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu Oğuz Oyan

İzmir Kahramanmaraş İzmir

(Muhalifim,

muhalefet şerhi ektedir)
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Sözcü Kâtip Üye

Ercan Candan Zühal Topcu Aylin Nazlıaka
Zonguldak Ankara Ankara

(Muhalifim,

muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

Ali Şahin Ayşe Eser Danışoğlu Halide İncekara
Gaziantep İstanbul İstanbul

(Muhalifim,

muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

Sevim Savaşer Pelin Gündeş Bakır Ebubekir Gizligider
İstanbul Kayseri Nevşehir

Üye Üye

Afif Demirkıran Nazmi Gür
Siirt Van

(Muhalifim,

muhalefet şerhi ektedir)
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KARŞI OY YAZISI

Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile internet haber
sitelerinin 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamına alınması öngörülmektedir. Bu Tasarı, haber
sitelerinde çalışanların basın mensubu statüsünden ve basın kartı haklarından yararlanması, internet
haber sitelerine resmi ilan ve reklam verilebilecek olunması açısından olumlu görülmekle birlikte
ifade ve basın özgürlüğü açısından önemli sakıncalar içermektedir.

Yazılı ve görsel medyanın özgür olmadığı ve tekelleşme eğiliminde olduğu ülkemizde, internet
haberciliğinin haber alma özgürlüğüne yeni bir boyut getirdiği, basında daha bağımsız bir yapının
önünü açtığı ortadadır. Basın üzerinde ciddi ve sistematik bir Hükümet baskısı olduğu ve bu durumun
sansür ve oto-sansüre varan sonuçlar yarattığı koşullarda getirilen bu Tasarı, internet haberciliğinin
kontrol altına alınması, yargı kararı olmaksızın yaptırımlar uygulanması sonucunu doğuracaktır.

Tasarı AB mevzuatına uyum açısından incelendiğinde, internet haberciliğinin AB müktesebatı
çerçevesinde doğrudan düzenlenmediği görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararları, AB Temel Haklar Şartı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Sözleşmeleri ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Türkiye’nin AB
müzakere sürecinde açılmasını istediğimiz 23. Yargı ve Temel Haklar Faslı bakımından ifade ve
basın özgürlüğü büyük önem taşımakta, kanun tasarılarının AİHS ve AHİM kararlarının oluşturduğu
içtihat referans alınarak hazırlanması gerekmektedir.

Kanun Tasarısı’nın bazı maddelerine olan itirazlarımız, AB Bakanlığı’nın Görüşü de dikkate
alınarak, gerekçeleri ile açıklanmıştır:

Tasarının 3. Maddesine göre “internet haber sitesi”; “internet ortamında, haber ya da yorum
niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayınlar” şeklinde
tanımlanmıştır. Ancak, bu tanımın internet haberciliği için yeterli kapsamda olmadığı açıktır.
Günümüzde web sitelerinden bağımsız, blog adı verilen kişisel haber siteleri bulunduğu gibi, sosyal
medya araçları ile haber paylaşan yapılanmalar ve internet üzerinden yayın yapan birçok radyo kanalı
da bulunmaktadır. “Süreli yayın” tanımlaması, internet sitelerinin 24 saat yayında olması ve haber
içeriklerinin sürekli değişmesinden dolayı belirsiz bir tanımdır.

3. Madde ile 5178 sayılı Basın Kanunu’nda yer alan “eser sahibi” tanımına, “görsel ve işitsel
içerikleri kaydeden veya düzenleyen” kişileri de dahil etmektedir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na
göre “eser sahibi” eseri meydana getiren kişi olarak tanımlanmıştır. İçerik sahibi, kaydeden ya da
düzenleyen kişiler “eser sahibi” değildir. Kişilerin mağduriyete uğramaması bakımından tanımlamaların
doğru yapılması önem taşımaktadır.

Tasarının 4. Maddesinde “internet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya
başlandığı tarih, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir” denilmektedir.
İnternet haberciliği sürekli yeni haber girilerek yapılmakta ve haberler her an değiştirilebilmektedir
Örneğin üç gün süren bir olayda gelişmeler an an verilirken tarihin üç gün önceyi göstermesi, internet
sitesinin yenilenmediği düşündürecektir. Bu durumda haberin güncelleme zamanlarının belirtilmesi,
haberin geçerliliği ve güvenilirliği açılarından daha uygun olacaktır.

Tasarının 6. Maddesinde, yazılı basın için söz konusu olan yayım durdurma müeyyidesinin internet
haber sitelerine uygulanmayacağı belirtilmiştir. Ancak 7. Maddede, “Basın Kanunun 8. maddesinde
belirtilen yayım durdurma müeyyidesinin koşullarının oluşması durumunda, 5651 sayılı Kanun gereğince
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erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını gerektiren durumlar nedeniyle sorumlular
hakkında adli makamlarca kovuşturmaya başlanılması veya yer sağlayıcılık mevzuatına aykırılığın
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca tespit edilmesi durumlarında, internet haber siteleri için
sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ve basın kartına ilişkin haklar ortadan kalkmaktadır” denilmektedir.
Burada yargı kararı olmadan, doğrudan bir yaptırım söz konusudur. Antidemokratik ve muğlak ifadelerle
dolu olan, kabul edilemez nitelikteki bu düzenlemenin anlamı haber sitelerini ilanla, gazetecileri basın
kartıyla tehdit etmektir. Gazetecilerin gazeteci olduğuna, basın kartı almasına ya da basın kartının iptal
edilmesine ancak mesleki kuruluşlar karar verebilir. Böylesine önemli bir kararı Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı’na bırakmak doğru değildir. Basın kartı iptal edilen gazeteci yargı kanalına başvursa
ve haklı olduğu ortaya çıksa bile iş işten geçmiş olacaktır. Türkiye şu anda da dünyanın en fazla tutuklu
gazeteci sayısına sahip ülkesi ve AİHM kararları doğrultusunda en fazla tazminat ödeyen ikinci ülke
olarak itibar kaybetmektedir. Bu da dünyanın en fazla tutuklu gazeteci sayısına sahip ülkesi ve AİHM
kararları doğrultusunda en fazla tazminat ödeyen ikinci ülke olarak itibar kaybetmektedir. Bu uygulama
Hükümet tarafından atanan bürokratlara basın özgürlüğüne müdahale etme yetkisini vermektedir.

Tasarının 8. maddesinde, Basın Kanunu’nun 10. Maddesindeki “teslim ve muhafaza yükümlülüğünün”
internet haber siteleri için de düzenlendiği görülmektedir. Bu Maddeye göre, yayın içeriklerinin aynen
korunması ve gerektiğinde talep eden “yetkili mercilere” teslim edilmesi gerekmektedir. “Yetkili
merci” ifadesi soyut, belirsiz bir tanımlama olup, keyfiyete açıktır. 2006/24 sayılı AB Direktifinin
6. Maddesi kapsamında, trafik verilerinin 6 ay ile 2 yıl arasında saklanmasına ilişkin hüküm, 8 Nisan
2014 tarihinde AB Adalet Divanı tarafından ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve hukukun
üstünlüğü ve orantılılık ilkeleri temelinde, temel haklar bakımından müdahale teşkil ettiği gerekçesiyle
geçersiz kılınmıştır.

9. Madde ile “düzeltme ve cevap hakkı” kullanılmasını bir takım şartlara bağlayıp düzenleyen Basın
Kanunu’nun 14. Maddesine, internet haberciliği ile ilgili eklemeler yapılmıştır. Sorumlu müdürün
hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın ilgili düzeltme ve cevap yazısını kanunda belirtilen sürelerde
ve şekilde yayımlamak zorunda olduğu belirtilmektedir. Cevap ve düzeltmeler, gazetelerde olduğu
gibi Mahkeme kararıyla yayınlanmalıdır.

Açıklanan gerekçelerle AB uyumu bakımından gerekli koşulları taşımayan Kanun Tasarısı’na
muhalif olduğumuzu belirtiriz.

28.4.2014
Ayşe Eser Danışoğlu Aylin Nazlıaka Oğuz Oyan

İstanbul Ankara İzmir
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MUHALEFET ŞERHİ
Görüşülmekte olan 1/893 E. Sayılı Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun Teklifi ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanun, Basın Kanunu ve Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda çeşitli
düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

İşbu kanun tasarısı ile internet yayıncılığı “basın hürriyeti” kapsamında değerlendirilmekte ve
antidemokratik hükümler barındıran Basın Kanunu’nun kapsamı genişletilerek internet yayıncılığı da
bu sınırlamalara dâhil edilmektedir. Basın Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler; mevcut
Basın Kanunun demokratikleşmesi, evrensel hukuk kurallarına uyumlu hale getirilmesi ve temel hak
ve hürriyetleri kısıtlayıcı hükümlerin lağvedilmesi biçiminde vücut bulmadığı gibi kişilere daha özgür
bir alan sunan internet yayıncılığı da bu dar alana hapsedilmeye müsaittir.

Şöyle ki; tasarının 2 nci maddesi ile internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamında kabul
edileceği öngörülmüştür. Ancak mevcut Basın Kanunun basın ve haber alma hürriyetini güvence
altına almaktan yoksun oluşu göz önüne alındığında temel hak ve özgürlüklerin tehlikeye düşeceği
kuşkusuzdur.

Tasarının 3 üncü maddesine göre internette haber veya yorum niteliği taşıyan yazılı, görsel, işitsel
içeriklerin sunumunu yapan süreli yayınlar “internet haber sitesi” sayılacaktır. Ancak net bir tanım
yapılmamış; hangi kriterlere sahip web sitelerinin bu kategoriye girdiği açıkça belirtilmemiştir. Örneğin
Facebook ve Twitter gibi web sitelerinin bu kategoride mi değerlendirileceği; yoksa kastedilenin sadece
Türkiye’deki ip adresli siteler mi olduğu madde metninden anlaşılmamaktadır. Elbette madde metninde
net bir tanıma yer verilmeyişi sebebiyle birçok kişisel site, blog olumsuz etkilenecektir. Yine 4 üncü
madde de internet haber sitelerinde olması gereken zorunlu bilgiler, künyede yer alacak hususlar
şeklinde kriterlere yer verilmektedir. Söz konusu hükümler; tutuklu gazeteciler, yasaklı internet siteleri
ile birlikte göz önüne alındığında bu düzenlemelerin temel hak ve hürriyetler aleyhine işleyeceği
hususu gözden kaçırılmamalı, yaşanan olumsuz pratikler ile birlikte değerlendirilerek internet sitelerine
daha özgür bir alan açılmalıdır.

Tasarının 5 inci maddesi ile yapılan düzenleme ile “internet siteleri”ne hem Basın Kanunu hem de
İnternet Kanununda öngörülen sorumluluklar yüklenmektedir. Bu sınırlayıcı hükmün amacı; internet
vasıtasıyla haber iletme hakkını kullanırken basın özgürlüğünün sağladığı haklardan da yararlanan haber
sitelerini her türlü görsel, işitsel haber, eleştiri ve yayıncılık konusunda Anayasa, uluslararası sözleşmeler
ve kanunlar çerçevesinde bir düzene tabi tutmaktır. Ancak bu noktada Anayasa’nın temel hak ve
özgürlükleri kısıtlayan hükümleriyle birlikte bir değerlendirme yapmak ve basın özgürlüğünün Anayasal
düzlemde de güvence altına alınması gerekliliğinin bir kez daha altını çizmek gerekmektedir. Nitekim
Anayasa’nın 13, 14, 26 ve 28 inci maddeleri ile temel hak ve özgürlükler sınırlanmakta, düşünceyi ifade
ve yayma hürriyeti de bu sınırlamalardan payını almaktadır.

Tasarının 7 nci maddesi ise işbu tasarının en sakıncalı düzenlemesidir. Basın Kanunu’nun
8. maddesinde yer alan ve internet haber sitesinin bilgileri ile ilgili eksiklik veya gerçeğe aykırılıktan
dolayı yayın durdurma sebeplerinin ortaya çıkması halinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki
Kanun gereğince erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını gerektiren durumlar
nedeniyle sorumlular hakkında adli makamlarca kovuşturmaya başlanması veya yer sağlayıcılık
mevzuatına aykırılığın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından tespit edilmesi durumlarında,
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internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile basın kartına ilişkin hakların ortadan
kalkacağı düzenlenmiştir. Nitekim masumiyet karinesini hiçe sayan, cezaların şahsiliği ilkesi ile çelişen,
peşin cezai yaptırım öngören bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bir diğer husus da işbu düzenlemenin,
5187 Sayılı Basın Kanununa atıfla, suç işlendiğinde yaptırım olarak yayın durdurmayı değil, suçla ilgisi
olmayan site çalışanlarına basın kartı verilmemesini öngörmesidir.

Tasarının 7 nci maddesinin bir diğer sakınca içeren tarafı da internet haber sitelerine sağlanacak
hakların herhangi bir yargı kararı olmaksızın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın tespiti
neticesinde de ortadan kaldırılabileceğinin öngörülmüş olmasıdır. Telafisi imkansız hak kayıplarına,
hak ihlallerine yol açabilecek nitelikte bir yaptırımın yargı kararı neticesinde gerçekleşmesinin daha
uygun bir yöntem olacağı kuşkusuzdur. Nitekim cezai bir yaptırım da öngören bir uygulamanın yargı
makamları tarafından yapılması hukuk devleti gereğidir. Netice itibariyle, internet sitelerine tanınacak
hakların herhangi bir yargısal karar olmaksızın TİB tarafından kaldırılmasını öngören, suç-ceza
dengesini gözetmeyen, masumiyet karinesini hiçe sayan bir yaklaşımın ürünü olan bu düzenlemenin,
yeniden ele alınarak tasarı metninden çıkarılması tartışılmalıdır.

Hâlihazırda 45 gazetecinin mesleki faaliyetlerinden ötürü tutuklu bulunduğu, medya organlarının
üzerlerindeki cezai, maddi ve sair baskıların söz konusu olduğu, haber yapma hürriyetinin bir biçimde
engellendiği, çeşitli internet sitelerine erişimin yasaklandığı şu günlerde basın özgürlüğünden söz etmek
mümkün değil. Bu nedenle başta Anayasa olmak üzere Basın Kanunu ve sair yasal mevzuatta hak ve
özgürlükler lehine adımlar atılması elzemdir. İletişim kuruluşlarının etkinliklerinin hiçbir şekilde sansür
edilmediği, basın-yayın mensubunun habere ulaşmasının ve ulaştığı haberi yaymasının önüne
geçilmediği, engellenmediği, basın-yayın kuruluşlarının kamu hizmeti yaptıklarının bilincinde olarak
her hal ve şartta yurttaşların haklarını savunduğu düzenlemelerin derhal hayata geçirilmesi önem arz
etmektedir. Bununla birlikte basın-yayın özgürlüğünün kısıtlanacağı kriterler yeniden ele alınmalı;
haberin geciktirilmesi, gizlenmesi, çarpıtılması ile birlikte özel yaşamın dokunulmazlığını hiçe sayan,
kişileri aşağılayıp karalayan, resmi ideoloji doğrultusunda Türk ve Sünni dayatmalarını yücelten, etnik
azınlıkların, dinsel azınlıkların, sistem dışı düşüncelerin, haklarını yok sayan ya da küçültücü etki
yaratmayı amaçlayan, cinsiyetlerin birbirlerine karşı üstünlüğünü savunan ya da cinsiyet ayrımcılığını
kışkırtan, çocukların ve toplumun ruh sağlığını etkileyecek biçimde şiddet ya da pornografi içeren,
şoven milliyetçi bakışla komşu ülkelerle, halklara düşmanlığı körükleyen, savaşı kışkırtan, militarizmi
yücelten, haberleri toplarken, haber kaynağına kötü davranan, insan haklarını ihlal eden, polis-asker
zoruyla haber toplayan; telif haklarını yok sayan, yanlış haberi düzeltme-tekzip hakkına saygısızlık
eden yaklaşım ve üslup ile mücadele edilmelidir.

Belirtmiş olduğum bu nedenlerle 1/893 E. Sayılı Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne karşı olduğumu belirtirken bu bağlamda basın özgürlüğüne ilişkin
güvenceler sağlanması gerekliliğine bir kez daha vurgu yapmak isterim. Saygı ile arz olunur.

Nazmi Gür
Van
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Alt Komisyon Raporu
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

“Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/893)”,
7/4/2014 tarihinde esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna ve tali komisyon olarak Anayasa
Komisyonu ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’na havale edilmiştir. Tasarı, Adalet Komisyonu
Başkanı ve Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya Başkanlığında gerçekleştirilen Adalet
Komisyonu’nun 29/4/2014 tarihli ve 52 numaralı toplantısında Hükümeti temsilen Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılımıyla görüşülmüştür. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı,
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın-İlan Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi ve İnternet Medyası
Derneği temsilcileri de iştirak etmiştir. Tasarı kapsamlı bir biçimde incelenebilmesi amacıyla yedi
üyeden müteşekkil Alt Komisyona havale edilmiştir. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nun
28/4/2014 tarihli ve 31 sayılı Raporu, 29/4/2014 tarihinde Adalet Komisyonu’na ulaşmıştır.

Tasarı, Alt Komisyonumuzun 5/5/2014 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Görüşmelere Adalet
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Yargıtay Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın-İlan Kurumu, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti ve Basın
Konseyi temsilcileri katılmıştır.

Alt Komisyonumuzdaki görüşmelerde yapılan detaylı incelemeler ve bunun sonucunda ihtiyaç
duyulan kimi hususlarda yapılan değişikler neticesinde Komisyonumuz, Tasarı hakkında ileride
belirtilecek itirazların, aşağıda belirtilen gerekçelerle karşılandığı sonucuna ulaşmıştır. 

Tasarı internet yoluyla yayın yapan haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınması ve
dolayısıyla her geçen gün daha büyük bir yekûn arz eden internet haber sitelerinin ve çalışanlarının
basın mensuplarına tanınan haklardan yararlanmalarını sağlama amacına yöneliktir. Bu şekilde bir
düzenleme, sektör temsilcilerinin talepleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıştır.
Tasarı, bu alandaki büyük bir eksikliğin giderilmesi amacına matuftur.

Tasarı ile basılı gazetelere ve gazetecilere tanınmış olan haklardan istifade edemeyen internet
haber sitelerinin de bu haklardan yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. İnternet haber
siteleri, bu hak ve yükümlülükler bakımından yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla Basın Kanunu
kapsamına alınmaktadır.

Tasarı, görüşmeler sırasında yoğun bir biçimde dile getirilen basın hürriyetine müdahale
itirazlarının aksine basın hürriyetinin geliştirilmesi ve genişletilmesi amacına yöneliktir. 

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
Kanunun (5953 sayılı Kanun) 1’inci maddesinde Türkiye’de yayımlanan gazete ve mevkutelerle
haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışan ve İş
Kanunundaki “işçi” tarifi şümulü haricinde kalan kişiler gazeteci olarak tanımlanmıştır. İnternet haber
sitelerinde aynı işi yapan kişiler açısından ise böyle bir durum söz konusu değildir. İnternet haber
sitelerinde aynı işi yapan kişilerin de aynı kapsama alınması Anayasanın 10’uncu maddesinde de
belirtilen kanun önünde eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Tasarının çerçeve 1’inci maddesiyle internet
haber sitelerinde çalışanlar da bu kapsama alınarak Anayasal yükümlülüğün gereği yerine
getirilmektedir.
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Netice olarak Tasarı, internet haber sitelerinin Basın Kanununun kapsamına alınması ve böylece
mezkûr sitelerin süreli yayınlarla paralel özellikler arz ettiği için süreli yayın kavramı içerisinde
değerlendirilmesi ve bunlara Kanunun süreli yayınlara ilişkin hükümlerinin uygulanmasının yolunun
açılması, bu alanda atılan önemli bir adımdır. Aynı şekilde anılan site sahiplerinin ve sorumlularının
daha sorumlu yayın anlayışı içinde hareket etmeleri ve kişilerin mağduriyetine sebep olacak
mahzurların ortadan kaldırılması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması da bu alanda yaşanan
belirsizlik ve bir anlamda sorumsuzluk halini ortadan kaldırılması bakımından önemlidir. Bu alanda
bakımından Tasarı ile getirilen düzenlemeler uygulamada yaşanan sorunların çözümü noktasında
önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. 

Görüşmelerde muhalefet partilerinin dile getirdikleri itirazlar şöyledir: 

İnternetin her geçen gün daha da yaygınlaştığı gerçeği karşısında Tasarıda yer alan düzenlemelerin
büyük bir kısmının yapılması zaruridir. Ancak bu alan düzenlenirken basın hürriyeti ile kişi hürriyeti
arasındaki dengenin muhakkak kurulması gerekir. Konunun bu kadar büyük ehemmiyete haiz olmasına
rağmen, Basın Kanununda yapılacak kimi değişikliklerle bu alanın düzenlenmeye çalışılması, birçok
sorunlu alanın doğmasına neden olmaktadır. İnternet kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşmasına bağlı
olarak internet haber sitelerinin de yaygınlaşması, bu alanın müstakil bir kanunla düzenlenmesi
zorunluluğunu gerekli kılmaktadır. Basın Kanununun düzenleme konusu yaptığı alan ile Tasarının
düzenlemeyi amaçladığı alanlar nitelikleri itibarıyla birbirleriyle örtüşmemektedir. Bu nedenle Tasarıya
konu alanın, müstakil bir kanunla düzenlenmesi gerekir. 

Diğer taraftan Tasarı ile Basın Kanunuyla bütünleştirilmeye çalışan düzenlemeler, esasen yerinde
ve olumlu düzenlemeler içeren mezkûr Kanunun sistematiğinin de bozulmasına neden olacaktır.
Basın Kanunu, basılı eser temelli bir sistematiğe sahipken, bu sistematiğe tamamen yabancı ve farklı
bir sistematik bir biçimde işleyen internet haber sitelerinin bu Kanun kapsamına alınmaya çalışılması,
bu sistematiğin bozulmasına neden olacaktır.

Tasarıda öngörülen hak ve yükümlülüklere ancak beyanname veren internet haber sitelerinin
muhatap olacakları ve beyanname vermenin de zorunlu olmadığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla
Tasarıda öngörülen hak ve yükümlülükler bakımından gönüllülük esası benimsenmektedir. Ancak
düzenlenen alanın doğrudan temel hak ve özgürlüklerle ilgili olması, konunun kamu düzeniyle ilgili
olduğunun açık bir delilidir. Kamu düzenine ilişkin bir alanda gönüllülük esasının benimsenmesi ise
kamu düzeninin gerekleriyle bağdaşmaz.

Tasarıda benimsenen gönüllülük esası, hak ve yükümlülükler bakımından beyanname
vermeyenlerin belirsizliklerinin devam etmesine neden olacaktır. Bu durum hem Anayasada ifadesini
bulan kanun önünde eşitlik ilkesinin (m. 10) ihlaline neden olacak hem de Tasarı ile düzenlenmesi
amaçlanan bir alanın kısmen düzenlenmek suretiyle düzensizliğin Yasama Organı eliyle devam
ettirilmesine neden olacaktır. 

Beyanname vererek bu düzenlemelerin kapsamına alınanlara bir takım haklar tanınmaktadır.
Ancak bu haklar tanınırken tabi kılınan diğer yükümlülükler, basın özgürlüğüne müdahale amacı
gütmektedir. Tanınan hak ve tabi kılınan yükümlülükler arasındaki orantısızlık, bu müdahaleyi bariz
bir biçimde ortaya koymaktadır. Bir diğer ifadeyle hür olması gereken basın, Yürütme Organının
kontrolü altına alınmaya çalışılmaktadır.
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İnternet ortamında yayınlarını sürdüren haber sitelerinin faaliyetlerinin hem Basın Kanunu hem
de İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda (5651 sayılı Kanun) öngörülen yükümlülüklere tabi tutulması
uygulamada sorunların doğmasına neden olacaktır. Bu şekildeki yükümlülüklerle örneğin gazetecinin
haber kaynağına ulaşılmasının dolaylı olarak önü açılmaktadır. Şöyle ki; Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığının, 5651 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında talep
ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etme ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alma
yükümlülüğü, internet haber sitelerinde faaliyetlerini devam ettiren gazetecilerin haber kaynağını
bildirme yükümlülüğünü örtülü olarak bünyesinde barındırmaktadır. Bu düzenleme de basın
hürriyetine açık ihlal oluşturmaktadır. 

Tasarıdaki kimi düzenlemeler (özellikle çerçeve 7’nci maddeyle Basın Kanununun 9’uncu
maddesinde yapılması öngörülen değişiklikler), Anayasanın 2, 10, 26, 28 ve 38’inci maddelerine
aykırıdır. Basın Kanunun 8’inci maddesine göre beyannamenin incelenmesi neticesinde beyanname
ve eklerinin gerekli ve gerçek bilgileri içermemesi veya yayın sahibinin veya sorumlu müdürün 5 ve
6’ncı maddelerde yazılı şartlara sahip olmaması, beyannamenin verilmesinden itibaren iki hafta içinde
eksikliklerin ve yanlışlıkların Cumhuriyet savcılığı tarafından istenmesine rağmen giderilmemesi
veya  düzeltilmemesi durumunda, yayımın durdurulmasına asliye ceza mahkemesi tarafından karar
verilmektedir. İnternet haber siteleri bakımından hem yayın durdurma cezasını gerektiren eylemlerin
yazılı basına göre çok geniş bir çerçevede tutulması hem de yayın durdurma kararı verme yetkisinin
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına verilmesi, yukarıda belirtilen Anayasaya aykırılıkların
doğmasına neden olacaktır. Aynı hak ve yükümlülüklere tabi olması gerekenler bakımından
öngörülen bu farklı modelleme, Anayasada ifadesini bulan hukuk devleti ilkesi (m. 2), kanun önünde
eşitlik (m. 10), düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (m. 26), basın hürriyeti (m. 28) ve suçsuzluk
karinesi (m. 38/4) bakımından ihlal oluşturmaktadır. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan değişiklik ve kabuller aşağıdaki gibidir: 
Günümüzde resmi ilan ve reklamların mevkute olarak tanımlanan yazılı basın dışında

yayınlanabildiği birçok mecra bulunmaktadır. Bu nedenle resmi ilan ve reklamların yayınlanmasına
aracılık etme temel görevine sahip Basın İlan Kurumunun yazılı basın yanında internet ortamında
yayınlanan resmi ilan ve reklamların yayınlanmasına da aracılık etmesi için gerekli yasal düzen-
lemenin yapılması gerekir. Bu yöndeki düzenlemeyle mevkutelerde olduğu gibi resmi ilan ve reklam
yayınlama hakkı ile yayınlayacak internet sitelerine yükletilecek ödevlerin sınırlarının da çizilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla Tasarının çerçeve 14’üncü maddesi değiştirilmiş ve kanun yapım tekniğine
uygunluk sağlanması amacıyla çerçeve 1’inci madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarıya çerçeve 1’inci madde olarak kabul edilen çerçeve 14’üncü maddede zikredilen
yönetmeliğin Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılması için 2/1/1961 tarihli ve
195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna geçici madde eklenmesi amacıyla çerçeve 2’nci
madde ihdas edilmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Tasarının çerçeve 1, 2 ve 3’üncü maddeleri yapılan teselsül doğrultusunda çerçeve 3, 4 ve 5’inci
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 4’üncü maddesi, internet haber sitelerinde bir içeriğin internette sunulmaya
başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihlerinin her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin
üzerinde belirtilmesi amacıyla değiştirilmiş ve yapılan teselsül doğrultusunda çerçeve 6’ncı madde
olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarının çerçeve 5’inci maddesi, internet haber sitelerinin Basın Kanununa tabi olarak
faaliyetlerini sürdürmeleri amacıyla değiştirilmiş ve yapılan teselsül doğrultusunda çerçeve 7’nci
madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 6’ncı maddesi, internet haber sitelerinin Basın Kanununa tabi olmaları halinde
beyannamedeki eksiklik nedeniyle yayın durdurma müeyyidesi ile karşı karşıya kalmamalarını ve
beyanname eksikliği nedeniyle durdurma kararının kesinleşmesi durumunda basın kartına ilişkin
ayrıcalıklarının kalkmasını teminen değiştirilmiş ve yapılan teselsül doğrultusunda çerçeve 8’inci
madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının çerçeve 7’nci maddesi, çerçeve 6’ncı maddede konuyla ilgili yapılan değişiklikler
nedeniyle metinden çıkarılmış ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının çerçeve 8, 9, 10, 11, 12 ve 13’üncü maddeleri yapılan teselsül doğrultusunda çerçeve
9, 10, 11, 12, 13 ve 14’üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Tasarının 15 ve 16’ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Tasarının maddeleri görüşmeler sırasında redaksiyona tabi tutulmuştur.

Raporumuz Komisyon Başkanlığına saygı ile arz olunur. 8/5/2014 

Başkan Üye Üye

Yılmaz Tunç Hakan Çavuşoğlu Bilal Uçar
Bartın Bursa Denizli

Üye Üye Üye

Murat Başesgioğlu Ali Rıza Öztürk Ali İhsan Yavuz
İstanbul Mersin Sakarya

(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim var)

Üye

Dilek Akagün Yılmaz
Uşak

(Muhalifim, muhalefet şerhi eklidir)
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MUHALEFET ŞERHİ
Adalet Komisyonu alt komisyonunda 1/893 numaralı Basın Kanunu ve bazı kanunlarda

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşmeleri sırasında kısmi olarak önergelerle
değişiklikler yapılmış olsa da aşağıda belirteceğimiz eleştirilere rağmen, AKP grubu tarafından
olumlu bir tavır sergilenmemiş ve tasarıdaki sakıncalar giderilmemiştir. Bu nedenle grubumuz
tarafından muhalefet şerhi verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Tasarının gerekçesinde pek çok konuda bilgilendirme ve çabuk ulaşılabilme olanağını sağlayan
internet haber sitelerinin, gazetelerin sunmuş olduğu kağıt üzerindeki haberleri sanal ortamda
okuyucuların hizmetine sunduğunu, buna karşılık basılı gazetelere ve gazetecilere tanınmış olan
haklardan yararlanamadığı belirtilerek bu tasarı ile internet haber sitelerine, çalışanlarına bazı haklar
ve yükümlülükler getirildiği ifade edilmektedir. Ancak ne yazık ki tasarı, tüm ilgili tarafların görüş
ve önerileri alınmaksızın aceleyle hazırlanmış olup, daha çok getirilen sınırlamalarla internet
medyasını idari birimlerin yani iktidarın kontrolü altında tutmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Tasarının çerçeve 1. Maddesiyle beyanname vererek basın kanununa tabi internet haber sitesi
özelliğini kazanacak, haber sitelerinde çalışanların basın iş kanunu kapsamında gazeteci sıfatını
kazanacağına ilişkin hüküm olumlu gibi görünse de, beyanname vermeyen ve basın kanununa tabi
olmayacak internet haber sitelerinde çalışanların haklarının kısıtlanması sözkonusudur.

Çünkü Yargıtay içtihatları uyarınca internet ortamındaki haber sitelerinin de gazete olarak
nitelendirileceği ve burada fikir ve sanat işlerinde çalışanların Basın İş Kanunun kapsamında gazeteci
olarak değerlendirileceğine ilişkin kararıyla gazeteci tanımı daha geniş olarak değerlendirilmekte
iken tasarı ile sadece beyanname veren internet haber sitelerinde çalışanların gazeteci olarak
nitelendirilmesi, var olan uygulamadan geriye gidildiği endişesini haklı olarak yaratmaktadır.

Bu nedenle komisyonda bulunan basın örgütlerinin temsilcilerinin de beyan ettiği gibi,
beyanname vermelerine bakılmaksızın, internet haber sitelerinde fikir ve sanat işlerinde çalışanların
tümünün gazeteci olarak nitelendirilmesinin daha doğru olacağı kanısındayız.

Öte yandan görüşmeler sırasında basın örgütleri temsilcilerinin, basın iş kanununda gazetecilerin
aleyhine olan bazı eksikliklerin giderilmesine ilişkin önerileri de AKP grubu tarafından dikkate
alınmamıştır.

Örneğin hakettiği ücreti ödenmeyen gazetecinin iş aktini haklı sebeple feshetmesi, emeklilik
için sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan gazetecilerin diğer çalışanlar gibi
işten ayrılarak kıdem tazminatını alabilmesi gibi hakların gazetecilere de tanınmasına ilişkin
önerilerin asıl komisyon görüşmelerinde dikkate alınması gerekmektedir.

Tasarının çerçeve 3. Maddesiyle basın kanunu kapsamına alınacak internet haber sitesi tanımı
çok muğlaktır. İnternet haber sitesinin tanımı için 5651 sayılı yasanın 2. Maddesinin (g) bendine atıf
yapılmıştır.

5651 sayılı yasanının 2. maddesinin (g) bendi “haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar
sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan internet ortamı” olarak
düzenlenmiş olup, sonuç olarak “tanımlanan internet ortamında haber ya da yorum niteliğinde
yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayın” olarak internet haber sitesi
tarif edilmiştir.

Bu durumda örneğin belirli aralıklarla güncel olayları kendi internet sitesi üzerinden
değerlendirerek yorum yazıları yayınlayan bir akademisyenin veya siyasetçinin sitesi internet haber
sitesi tanımına girecek midir?
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Bu muğlaklığın giderilmesi için tanımlanan internet haber sitelerinin “beyanname vermiş olan”
şeklinde belirtilmesinin uygun olabileceği kanısındayız.

Tasarının çerçeve 5. Maddesinde AKP grubu tarafından verilen önerge ile kısmi bir değişiklik
yapılmış, ancak beyanname vererek basın kanunu kapsamına giren internet haber sitelerinin 5651
sayılı kanundan kaynaklanan yükümlülüklerinin de devam edeceği belirtilmiştir.

Tasarının amacında basın kanunundaki haklardan internet haber sitelerinin ve buralarda çalışan
gazetecilerin de yararlanacağı belirtilmiş olup, basın kanunu 12. Maddesinde gazetecinin haber
kaynaklarını açıklamaya zorlanamayacağı ifade edilmektedir. Basın Kanununun bu açık hükmüne
rağmen tasarıda internet haber sitesi ve burada çalışan gazetecilerin 5651 sayılı yasadaki
yükümlülükleri de yerine getirecekleri belirtilmektedir. Bu durumda 5651 s. yasanın 4, 5, ve 6
maddesinde belirtilen içerik sağlayıcının, yer sağlayıcının ve erişim sağlayıcının TİB’e talep ettiği
bilgileri, talep edilen şekilde verme yükümlülüğü devam edecektir. Bunun anlamı ise gazetecinin
haber kaynağı da dahil bilgileri TİB’e vermek zorunda kalması olabilir ki bu basın özgürlüğü ile asla
bağdaşmayacaktır.

Bu nedenle basın kanununa tabi internet haber sitelerinin ve bu sitelerde çalışan gazetecilerin
gerçekten basın özgürlüğünden yararlanmaları isteniyorsa 5651 sayılı yasadaki 4, 5, 6 ve diğer
maddelerindeki basın özgürlüğüne aykırı hükümlerin uygulanmayacağı açıkça belirtilmelidir. Bu
konuda açıkça bir istisna getirilmediği takdirde tasarıda atıf yapılmasa dahi internet ortamındaki
haber siteleri doğrudan 5651 sayılı yasaya tabi olacaklarından basın özgürlüğüne aykırı hükümlerle
zaten karşı karşıya kalacaklardır.

Tasarının çerçeve 6. Maddesinde AKP grubu tarafından verilen önerge ile beyannamenin
incelenmesi aşamasında yasaya aykırılıklar ve eksiklikler sözkonusu olduğunda internet haber
sitelerinin yayınının durdurulamayacağı belirtilirken, yayın durdurma müeyyidesinin sebeplerinin
varlığı halinde kesinleşmiş mahkeme kararı çerçevesinde ilgilinin basın kartının iptali için basın
yayın ve enformasyon Genel Müdürlüğünce işlem yapılması düzenlenmektedir.

Tasarının ilk halinde çerçeve 7. Maddesinde yayın durdurma sebeplerinin ortaya çıkması
durumunda adli makamlarca kovuşturmaya başlanması ve TİB tarafından aykırılığın tesbit
edilmesiyle internet haber sitesinin resmi ilan ve reklam ile basın kartına ilişkin haklarının ortadan
kalkacağına ilişkin madde tasarı metninden çıkarılmıştır. Bu madde zaten çok ağır eleştirilmiş ve
mahkeme kararı dahi olmaksızın bu hakların ortadan kaldırılmasının internet medyasının tamamen
baskı altında tutulmasına yönelik bir düzenleme olacağı belirtilmişti. Bu nedenle çerçeve 7. maddenin
tasarı metninden çıkarılması olumludur.

Ancak çerçeve 6. Maddede önergeyle yapılan değişiklikle yayın durdurma sebeplerinin ortaya
çıkması halinde internet haber sitesinin yayınının durdurulmayacağı, bu durumun kesinleşmiş
mahkeme kararıyla tesbit edilmesi halinde, basın kartının iptali için Basın- yayın ve enformasyon
Genel Müdürlüğünce işlem yapacağı belirtilmektedir. Yazılı basında beyannamenin incelenmesi
sonucunda yasaya aykırılık tesbit edildiği takdirde gazetecinin basın kartının iptali yoluna
gidilmezken internet medyasında çalışan gazetecinin neden basın kartının iptali yoluna gidilmektedir?
Bu eşitsiz uygulamanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. 
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Tasarının çerçeve 8. Maddesinde internet haber sitelerinin yayınladıkları içerikleri 6 ay süre
ile muhafaza ve gerektiğinde talep edilen yetkili mercilere teslim etme zorunluluğu getirilmiştir.
Basın kanununun 10 maddesinde yapılan bu değişikliğin başlığı “Teslim ve muhafaza yükümlülüğü”
olup, yazılı basın için Cumhuriyet Başsavcılığına teslim yükümlülüğü varken internet haber sitesi için
neden yetkili mercii denilerek bu konu muğlak bırakılmıştır. Kimdir bu yetkili mercii? TİB mi, MİT
mi bir başka kurum mu? İnternet haber sitelerinin haklarının kısıtlanmaması açısından yetkili
mercinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Tasarının çerçeve 9. maddesinde düzeltme ve cevap hakkı internet haber siteleri açasından
düzenlenmektedir. Ancak son fıkra ile internet haber sitelerinde içeriğin çıkarılması ve erişimin
engellenmesi konusunda yine 5651 sayılı yasaya atıf yapılmıştır. 5651 sayılı yasada yapılan son
değişiklikler ile TİB tek başına erişimin engellenmesine karar verebilmektedir. Bu ise internet haber
sitelerinin basın yasası çerçevesinde korunması gereken özgürlüğünü engelleyebilecek, sansür ya da
oto sansüre yol açabilecektir.

Bu nedenle 5651 sayılı yasaya atıf yapılmaksızın, basın özgürlüğü ve kişilik haklarının dengeli
bir şekilde korunacağı, yargı kararının esas alınacağı bir düzenlemenin bu madde içinde yapılması
çok daha uygun olacaktır.

Tasarının çerçeve 11. Maddesinde düzeltme ve cevabın yayınlanmaması başlığı altında internet
haber sitelerinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinin yaptırımı da düzenlenmektedir. Ancak
kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen düzeltme ve cevabın yayınlanmaması durumunda yazılı
basın için var olan para cezası yükümlülüğü internet haber siteleri için önerilmemektedir.

Ayrıca yazılı basında yayınlanmayan cevap ve düzeltme hakkının tirajı yüz bini geçen iki
gazetede ilan şeklinde yayınlanacağı düzenlenmişken, internet haber sitelerinde basın kanunu
kapsamında faaliyet gösteren iki internet haber sitesinde yayınlanmasına karar verileceği
belirtilmekte, bu sitelerin izlenme oranından söz edilmemektedir. Bu da ciddi bir eksikliktir.

Tasarının çerçeve 13. maddesiyle Basın Kanununun 11. Maddesindeki cezai sorumluluk,
13. maddesindeki hukuki sorumluluk ve 27. Maddesindeki görevli mahkemeler ve yargılama usulü
maddelerine internet haber siteleri de eklenerek bu maddelerdeki yükümlülüklerin, internet haber
siteleri açısından da geçerli olması sağlanmıştır.

Ancak cezai sorumluluk açısından basın kanunun 19, 20, 21, 22, 24, 25. Maddelerinde belirtilen
suçlara atıf yapılmadığından suç ve cezada kanunilik ilkesi çerçevesinde internet haber sitesi
vasıtasıyla işlenebilecek bu suçlardan dolayı cezai sorumluluk sözkonusu olmayabilecektir. Bu ise
yazılı basın aleyhine, internet basını lehine bir eşitsizliğe yol açacaktır.

Diğer yandan basın kanununda yazılı basına ilişkin cezai ve hukuki sorumluğun kimlere ait
olduğu çok açıkça belirtilmiştir. Ancak internet haber sitelerinde cezai ve hukuki sorumluluğu
paylaşan kişilerin ayrıntılı bir şekilde belirtilmemesi hatalıdır.

SONUÇ OLARAK internet haber sitelerinin ve çalışanlarının basın kanunu kapsamına alınarak
belli haklardan, basın özgürlüğünden, basın kartı, resmi ilan ve reklamlardan yararlandırılması ve
bunun karşılığında da belli yükümlülüklerin getirilmesi iddiasıyla hazırlanan bu tasarı istenilen amaca
ulaşılabilecek nitelikte değildir. Basın kanununun ruhuna uymayan, internet haber sitelerinin çok
ciddi bir şekilde sansürlenebileceği sakıncalı maddeleri içermektedir. Üstelik cezai ve hukuki
sorumlulukta olduğu gibi pek çok eksiklik ve boşluk bulunmaktadır.
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Bu nedenle tüm basın ve gazeteci örgütlerinin belirttiği gibi demokratik, özgürlükçü, internet
medyasıyla ilgili dünyadaki olumlu örneklerin de incelendiği yazılı basın ve internet medyasının
özelliklerinin göz önünde alındığı yeni bir basın kanunu gereklidir.

Ülkemizde anti demokratik uygulamalar sonucunda, fiili sansür ve oto sansürün sıradanlaştığı,
gazetecilerin iktidarın talimatıyla işten atıldığı, ne yazacaklarına, nasıl yazacaklarına dahi Başbakanın
karıştığı, muhalif gazetecilerin cezaevine atıldığı, basın özgürlüğünün rafa kaldırıldığı bir ortamda
bu tasarının da aynı anlayışla hazırlandığını görüyoruz.

İnternet ortamındaki yayınların ve işlenen suçların düzenlenmesine dair 5651 sayılı yasadaki
son yapılan değişikliklerin ardından hazırlanan bu tasarıda, sürekli 5651 sayılı yasaya atıf yapılması
nedeniyle internet haberciliğinin üzerinde ciddi baskıların uygulanmak istendiği, resmi ilan ve
reklamlar yoluyla ekonomik olarak desteklenen yandaş bir internet medyası yaratılmak istendiği çok
açık görülmektedir. Muhalif olan internet medyası ise basın kartının iptali, resmi ilan ve reklamlardan
mahrum bırakılma, TİB tarafından haber kaynaklarını açıklamaya zorlamaya kadar çok ciddi baskılar
altında kalabilecektir. Hazırlanan tasarı internet medyasına özgürlük değil, aksine çok ciddi baskılar
getirmektedir. Bu nedenle Adalet komisyonunun çalışmalarında eleştirilerimizin dikkate alınarak,
gerekli düzeltmelerin yapılması dileğiyle alt komisyon muhalefet şerhimizi sunuyoruz.

Dilek Akagün Yılmaz Ali Rıza Öztürk
Uşak Mersin
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MUHALEFET ŞERHİ
Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/893) Alt

Komisyon Raporu ve çoğunluk görüşüne aşağıda arz edilen konularda katılmıyorum. Saygıyla arz
ederim.

1- Tasarının 1.maddesi ile “internet haber sitelerinde” çalışanlar Basın İş Kanunu kapsamına
alınmaktadır.

Ancak, tasarıda gönüllülük esası benimsendiğinden, sadece Basın İş Kanunu 7. maddesine göre
“Beyanname” veren internet haber sitelerinde çalışanlar kapsama alınmış olacaktır.

5953 Sayılı Yasa, Basın Mesleğinde çalışanlarla, İşverenleri arasındaki iş münasebetlerini
düzenleyen bir yasadır. Yasanını içeriğinde iş akdi, akdin feshi, kıdem tazminatı, ücret, ölüm
tazminatı, izin gibi İş Hukukunun koruma altına aldığı hususlar mevcuttur.

Ayrıca sektörde çalışanların bir kısmına bu hakları tanıyıp, diğer kısmını beyanname vermedi
diye bu haklardan yararlandırmamak, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yasa yapma tekniğine de
uygun değildir.

2- Tasarının 5. maddesinde: İnternet ortamında yayınlarını sürdüren, internet haber siteleri hem
basın Kanunu, hem de 5651 sayılı kanundaki yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla faaliyetlerini
yürütebileceklerini düzenlemektedir.

Faaliyetlerini Basın Kanunundaki yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla yapabilmeleri yeterli
olmalıdır. Her iki Kanundaki sorumlulukları yerine getirme keyfiyeti orantısız ve haber sitelerinin
durumunu ağırlaştıran bir düzenlemedir.

3- Tasarının 6. maddesine önergeyle eklenen “Bu maddeyle belirtilen yayım durdurma
müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması halinde, durdurma kararı veren Mahkemece kararın bir örneği
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderilir. Kararın kesinleşmesi üzerine Genel
Müdürlükçe ilgilinin basın kartı iptali için gerekli işlemler yapılır” hükmü çok ağır bir yaptırımdır.

Bir mesleğin yapılmamasına dair karar çok istisnai hallerde verilmelidir. Bunun yerine daha
başka yaptırımlar tercih edilmelidir.

4- Tasarının 7. maddesinin metinden çıkartılması olumludur.

5- Resmi ilan ve reklam yayınlanması olumlu bir gelişmedir. Ancak, ayrıntılar Kanunda
belirlenmelidir.

Murat Başesgioğlu
İstanbul
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ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN

BASIN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 45 inci
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım ve 45/A maddesi eklenmiştir. 

“Üçüncü Kısım

İnternet Ortamında Yayınlanacak Resmi İlan ve Reklamlar

Kapsam ve Esaslar

MADDE 45/A- Kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yayınlatılması mecburi olan resmi
ilanlar ile 29 uncu maddenin (b) fıkrasında anılan daire ve teşekküller, kanunla kurulan sair
müesseseler veya bunların iştiraklerinin internet ortamında yayınlatacakları ilan ve reklamlar ancak
Kurum aracılığı ile yayınlanır. Bu ilan ve reklamları internet ortamında yayınlayacakların taşıması
gereken vasıflar ve yerine getirmesi gereken ödevler ile yayına ilişkin usul ve esaslar Genel Kurul
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu Kanun gereği Kurum aracılığı ile yayınlanan ilan ve reklamların, yayınlatılan mevkute ve
internet ortamı dışında kopyalanması, yayınlanması, yayınlattırılması ve ticari faaliyete konu edilmesi
Kurumun vereceği izne tabidir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel
Kurul tarafından belirlenir.

İnternet ortamında yayınlanan resmi ilan ve reklamların tespiti ve takibinde, Basın-İlan Kurumu
ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği içinde çalışırlar.”

MADDE 2- 195 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Bu Kanunun 45/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca çıkarılacak olan
yönetmelik, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde
çıkarılır.”

MADDE 3- 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“haber ve fotoğraf ajanslarında” ibaresi “haber ve fotoğraf ajansları ve 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı
Basın Kanununa tabi internet haber sitelerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile internet haber sitelerinin yayınını kapsar.”

MADDE 5- 5187 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “haber
ajansları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber siteleri” ibaresi, (ı) bendine “görsel veya
işitsel içerikleri kaydeden veya düzenleyeni,” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
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“m) İnternet haber sitesi: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlanan internet ortamında, haber ya da yorum
niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayını,”

MADDE 6- 5187 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İnternet haber sitelerinde; sahibinin, varsa temsilcisinin ve sorumlu müdürün adları ve adresleri,
haber sitesinin faaliyet gösterdiği iş yeri adresi ile yer sağlayıcının adı, adresi ve ticari unvanı,
kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve
iletişim başlığı altında bulundurulur. 

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki
güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir.”

MADDE 7- 5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İnternet ortamında yayınlarını sürdüren internet haber siteleri de beyanname vermeleri hâlinde,
5651 sayılı Kanundaki yükümlülükleri devam etmek kaydıyla faaliyetlerini bu Kanun çerçevesinde
yürütürler.”

MADDE 8- 5187 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yayım durdurma müeyyidesine ilişkin hükümler
internet haber siteleri için uygulanmaz.

Bu maddede belirtilen yayım durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması hâlinde,
durdurma kararını veren Mahkemece kararın bir örneği Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğüne gönderilir. Kararın kesinleşmesine üzerine Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğünce ilgilinin basın kartının iptali için gerekli işlemler yapılır.” 

MADDE 9- 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Teslim ve muhafaza yükümlülüğü”
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İnternet haber siteleri, yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde altı
ay süre ile muhafaza ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecburdur.

Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması hâlinde bu
işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesine
kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunludur.”

MADDE 10- 5187 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İnternet haber sitesi sorumlu müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı birinci fıkradaki usul ve
esaslara göre kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında bir
hafta süreyle yayınlar.

İnternet haber sitelerindeki içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi, 5651 sayılı Kanun
ve ilgili yönetmeliklerinde düzenlenen usul ve esaslara tabidir.”
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MADDE 11- 5187 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı “Teslim ve muhafaza
yükümlülüğüne uymama” şeklinde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkrasında yer alan “basımcı”
ibaresinden sonra gelmek üzere  “ile teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet
haber sitesinin sorumlu müdürü” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 12- 5187 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“İnternet haber siteleri için ise düzeltme ve cevap yazısının yayınlanmaması veya 14 üncü maddede
belirtilen şartlara uyulmaksızın yayınlanması hâllerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi
tarafından karşılanmak üzere, bu yazının bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren iki internet haber
sitesinde yayınlanmasına karar verir.”

MADDE 13- 5187 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Basılmış
eserler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet haber siteleri” ibaresi, “günlük süreli yayınlar”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber siteleri” ibaresi ve ikinci fıkrasında yer alan
“tarihten” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet haber siteleri için ise yayın tarihinden” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 14- 5187 sayılı Kanunun 11 inci ve 13 üncü maddelerinin birinci fıkraları ile 27 nci
maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına “Basılmış eserler” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya
internet haber siteleri” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Adalet Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Adalet Komisyonu 23/7/2014
Esas No: 1/893
Karar No: 30

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
“Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/893)”,

7/4/2014 tarihinde esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna ve tali komisyon olarak Anayasa
Komisyonu ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’na havale edilmiştir. Tasarı, Adalet Komisyonu
Başkanı ve Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya Başkanlığında gerçekleştirilen 29/4/2014 tarihli ve
52 numaralı toplantıda Hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılımıyla
görüşülmüştür. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü, Basın-İlan Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi ve İnternet Medyası Derneği temsilcileri iştirak etmiştir. Tasarı
kapsamlı bir biçimde incelenebilmesi amacıyla yedi üyeden müteşekkil Alt Komisyona havale
edilmiştir. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu tarafından tanzim edilen 28/4/2014 tarihli ve 31 sayılı
Rapor, 29/4/2014 tarihinde Komisyonumuza ulaşmıştır.

Tasarı, Alt Komisyon tarafından 5/5/2014 tarihinde Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın-İlan Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüş
ve görüşmeler neticesinde tanzim edilen rapor 8/5/2014 tarihinde Komisyonumuza sunulmuştur.

Komisyonumuz, Adalet Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya
Başkanlığında gerçekleştirilen 9/7/2014 tarihli toplantısında Alt Komisyon tarafından tanzim edilen
metin üzerinden görüşmelere devam etmiştir. Görüşmelere Hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç ile Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Maliye Bakanlığı, Basın
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın-İlan Kurumu temsilcileri katılmıştır. İçtüzüğün
45’inci maddesi uyarınca Genel Kurul çalışmalarında Komisyonumuzu temsil etmek üzere Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ile Sakarya Milletvekili Ali İhsan
Yavuz özel sözcü seçilmişlerdir.

Tasarının lehinde dile getirilen görüşler aşağıdaki gibidir:
Tasarı internet yoluyla yayın yapan haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınması ve

dolayısıyla her geçen gün daha büyük bir yekûn arz eden internet haber sitelerinin ve çalışanlarının
basın mensuplarına tanınan haklardan yararlanmalarını sağlama amacına yöneliktir. Bu şekilde bir
düzenleme, sektör temsilcilerinin talepleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmıştır. Tasarı,
bu alandaki büyük bir eksikliğin giderilmesi amacına matuftur. Bu nedenle Tasarı basın hürriyetine
müdahale itirazlarının aksine basın hürriyetinin geliştirilmesi ve genişletilmesi amacına yöneliktir.

Tasarı ile basılı gazetelere ve gazetecilere tanınmış olan haklardan istifade edemeyen internet
haber sitelerinin de bu haklardan yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. İnternet haber
siteleri, bu hak ve yükümlülükler bakımından yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla Basın Kanunu
kapsamına alınmaktadır.
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Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
Kanunun (5953 sayılı Kanun) 1’inci maddesinde Türkiye’de yayımlanan gazete ve mevkutelerle haber
ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışan ve İş Kanunundaki
“işçi” tarifi şümulü haricinde kalan kişiler gazeteci olarak tanımlanmıştır. İnternet haber sitelerinde aynı
işi yapan kişiler açısından ise böyle bir durum söz konusu değildir. İnternet haber sitelerinde aynı işi
yapan kişilerin de aynı kapsama alınması Anayasanın 10’uncu maddesinde de belirtilen kanun önünde
eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Tasarının çerçeve 1’inci maddesiyle internet haber sitelerinde çalışanlar
da bu kapsama alınarak Anayasal yükümlülüğün gereği yerine getirilmektedir.

Netice olarak Tasarı, internet haber sitelerinin Basın Kanununun kapsamına alınması, böylece
mezkûr sitelerin süreli yayınlarla paralel özellikler arz ettiği için süreli yayın kavramı içerisinde
değerlendirilmesi ve bunlara Kanunun süreli yayınlara ilişkin hükümlerinin uygulanmasının yolunun
açılması, bu alanda atılan önemli bir adımdır. Aynı şekilde anılan site sahiplerinin ve sorumlularının daha
sorumlu yayın anlayışı içinde hareket etmeleri ve kişilerin mağduriyetine sebep olacak davranışlarının
engellenmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması da bu alanda yaşanan belirsizlik ve bir anlamda
sorumsuzluk halini ortadan kaldırılması bakımından önemlidir. Bu bakımdan Tasarı ile getirilen
düzenlemeler uygulamada yaşanan sorunların çözümü noktasında önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. 

Tasarı hakkında aşağıda belirtilen görüşler ileri sürülmüştür:

Basın Kanununda yapılması amaçlanan değişikliklerle birçok sorunlu alanın doğmasına neden
olunmaktadır. Zira Basın Kanununun düzenleme konusu yaptığı alan ile Tasarının düzenlemeyi
amaçladığı alanlar nitelikleri itibarıyla birbirleriyle örtüşmemektedir. Basın Kanunu, basılı eser temelli
bir sistematiğe sahipken, bu sistematiğe tamamen yabancı ve farklı bir sistematikle işleyen internet
haber sitelerinin bu Kanun kapsamına alınması, bu sistematiğin bozulmasına neden olacaktır. Bu
nedenle internet kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşmasına bağlı olarak internet haber sitelerinin de
yaygınlaşması, bu alanın müstakil bir kanunla düzenlenmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir.

Tasarıda öngörülen hak ve yükümlülüklere ancak beyanname veren internet haber siteleri muhatap
olacaklardır. Beyanname verme zorunlu olmadığından Tasarıda öngörülen hak ve yükümlülükler
bakımından gönüllülük esası benimsenmektedir. Ancak düzenlenen alanın doğrudan temel hak ve
özgürlüklerle ilgili olması, konunun kamu düzeniyle ilgili olduğunun açık bir delilidir. Kamu düzenine
ilişkin bir alanda gönüllülük esasının benimsenmesi ise kamu düzeninin gerekleriyle bağdaşmaz.

Tasarıda benimsenen gönüllülük esası, hak ve yükümlülükler bakımından beyanname
vermeyenlerin belirsizliklerinin devam etmesine neden olacaktır. Bu durum hem Anayasada ifadesini
bulan kanun önünde eşitlik ilkesinin (m. 10) ihlaline hem de Tasarı ile düzenlenmesi amaçlanan bir
alanın kısmen düzenlenerek, düzensizliğin Yasama Organı eliyle devam ettirilmesine neden olmaktadır. 

Beyanname vererek bu düzenlemelerin kapsamına alınanlara bir takım haklar tanınmaktadır.
Ancak bu haklar tanınırken tabi kılınan diğer yükümlülükler, basın özgürlüğüne müdahale amacı
gütmektedir. Tanınan hak ve tabi kılınan yükümlülükler arasındaki orantısızlık, bu müdahaleyi bariz
bir biçimde ortaya koymaktadır. Bir diğer ifadeyle hür olması gereken basın, Yürütme Organının
kontrolü altına alınmaya çalışılmaktadır.

İnternet ortamında yayınlarını sürdüren haber sitelerinin faaliyetlerinin hem Basın Kanunu hem
de İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda (5651 sayılı Kanun) öngörülen yükümlülüklere tabi tutulması
uygulamada sorunların doğmasına neden olacaktır. Bu şekildeki yükümlülüklerle örneğin gazetecinin
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haber kaynağına ulaşılmasının dolaylı olarak önü açılmaktadır. Şöyle ki; Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığının, 5651 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında talep
ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etme ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alma
yükümlülüğü, internet haber sitelerinde faaliyetlerini devam ettiren gazetecilerin haber kaynağını
bildirme yükümlülüğünü örtülü olarak bünyesinde barındırmaktadır. Bu düzenleme de basın
hürriyetine açık bir ihlal oluşturmaktadır. 

Tasarının geneli üzerinde görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarı üzerinde yapılan değişikler aşağıdaki gibidir:
Alt Komisyon metninin çerçeve 3’üncü maddesi, kanun yapım tekniğine uyumun sağlanması

amacıyla ve kamu tüzel kişilerinin kendilerine ait internet sitelerinde özel kanun gereği yayınladıkları
ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlanıp yayınlanmayacağı hususunda ortaya
çıkan duraksamanın giderilmesi amacıyla değiştirilerek çerçeve 1’inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon metninin çerçeve 1’inci ve 2’inci maddelerinin kanun yapım tekniğine uyumun
sağlanması amacıyla tek madde düzenlenmesi uygun görülmüş ve çerçeve 2’nci madde olarak kabul
edilmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Alt Komisyon metninin çerçeve 4, 5, 6 ve 7’nci maddeleri yapılan teselsül neticesinde çerçeve
3, 4, 5 ve 6’ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Alt Komisyon metninin çerçeve 8’inci maddesi, 5187 sayılı basın Kanununun 8’inci maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen yayım durdurma müeyyidesinin internet haber siteleri bakımından
uygulanmayacağı ve internet haber sitelerinin bu fıkra hükümlerine uymamaları durumunda
Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine asliye hukuku mahkemesi tarafından internet haber sitesi
vasfının kaybına karar verilebilmesi amacıyla değiştirilerek ve yapılan teselsül neticesinde çerçeve
7’ nci madde olarak kabul edilmiştir.

Alt Komisyon metninin çerçeve 9’uncu maddesi, yapılan teselsül neticesinde çerçeve 8’inci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Alt Komisyon metninin çerçeve 14’üncü maddesi ile 5187 sayılı Kanunun birden fazla
maddesinde değişiklik öngördüğünden, kanun yapım tekniğine uyum sağlanması amacıyla bu
hükümlerin birden fazla maddede düzenlemesi yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda 5187 sayılı Kanunun;
11’inci maddesinde değişiklik öngören kısım çerçeve 9’uncu madde ve 13’üncü maddesinde
değişiklik öngören kısım da çerçeve 10’uncu madde olarak düzenlenmiştir. Diğer maddeler buna
göre teselsül ettirilmiştir.

Alt Komisyon metninin çerçeve 10, 11, 12 ve 13’üncü maddeleri, yapılan teselsül neticesinde
çerçeve 11, 12, 13 ve 14’üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Alt Komisyon metninin çerçeve 14’üncü maddesi ile 5187 sayılı 27’nci maddesinde değişiklik
öngören kısmı çerçeve 15’inci madde olarak düzenlenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül
ettirilmiştir.

Alt Komisyon metninin çerçeve 15 ve 16’ncı maddeleri, yapılan teselsül neticesinde çerçeve 16
ve 17’nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Tasarının maddeleri görüşmeler sırasında ve yapılan değişiklikler doğrultusunda redaksiyona
tabi tutulmuştur.

Tasarının tamamı oylanmış ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
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Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Ahmet İyimaya Hakkı Köylü Yılmaz Tunç

Ankara Kastamonu Bartın
Kâtip Üye Üye

Mustafa Kemal Şerbetçioğlu İlknur İnceöz Bengi Yıldız
Bursa Aksaray Batman

(Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı)
Üye Üye Üye

Hakan Çavuşoğlu Bilal Uçar Şuay Alpay
Bursa Denizli Elazığ

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

Oktay Öztürk Recep Özel Bülent Turan
Erzurum Isparta İstanbul

(Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı)
Üye Üye Üye

Celal Adan Murat Başesgioğlu Mevlüt Akgün
İstanbul İstanbul Karaman

(Son oylamada bulunamadı) (Muhalefet şerhim var) (Son oylamada bulunamadı)
Üye Üye Üye

Ramazan Can Turgut Dibek Harun Tüfekci
Kırıkkale Kırklareli Konya

(Muhalefet şerhim vardır)
Üye Üye Üye

Ali Rıza Öztürk İsa Gök Ömer Süha Aldan
Mersin Mersin Muğla

(Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhim vardır)
(Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı)

Üye Üye Üye
Murat Göktürk Ali İhsan Yavuz Dilek Akagün Yılmaz

Nevşehir Sakarya Uşak
(Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye
Yusuf Başer Ali İhsan Köktürk

Yozgat Zonguldak
(Muhalefet şerhim ektedir)
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MUHALEFET ŞERHİ
Adalet Komisyonunda 1/893 numaralı Basın Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına

dair kanun tasarısının görüşmeleri sırasında kısmi olarak önergelerle değişiklikler yapılmış, ancak
grubumuz ve basın meslek örgütleri tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmamıştır. Tasarıda basın
özgürlüğüne aykırı, uygulamadan daha geride sayılabilecek maddeler korunmuş, bu konulardaki
hataların düzeltilmesine ilişkin önerilerimiz, AKP grubu tarafından kabul edilmemiş ve tasarıdaki
sakıncalar giderilmemiştir. Bu nedenle muhalefet şerhi verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Tasarının gerekçesinde pek çok konuda bilgilendirme ve çabuk ulaşılabilme olanağını sağlayan
internet haber sitelerinin, gazetelerin sunmuş olduğu basılı haberleri sanal ortamda okuyucularına
ulaştırdığını, buna karşılık basılı gazetelere ve gazetecilere tanınmış olan haklardan yararlanamadığı
belirtilerek bu tasarı ile internet haber sitelerine ve çalışanlarına bazı haklar ve yükümlülükler
getirildiği ifade edilmektedir. Ancak ne yazık ki tasarı, tüm ilgili tarafların görüş ve önerileri
alınmaksızın aceleyle hazırlanmış olup, daha çok getirilen sınırlamalar ve para cezalarıyla internet
medyasını iktidarın kontrolü altında tutmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Tasarıda özet olarak beyanname vererek 5187 sayılı basın kanunu kapsamına alınmayı isteyen
internet haber sitelerine Basın İlan Kurumundan ilan ve reklam verilmesinin yolu açılmakta, bu
şekilde Basın Kanunu kapsamına alınan internet haber sitelerinin çalışanları Basın İş Kanunu uyarınca
gazeteci sayılmakta ve söz konusu internet haber sitelerinin basın kanunu kapsamında verecekleri
beyannamenin yasal koşulları taşımaması, cevap ve düzeltme hakkına uyulmaması hallerindeki
yaptırımlar ile cezai ve hukuki sorumluluklara ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

Ancak beyanname vererek Basın Kanunu kapsamına alınan internet haber siteleri için aynı
zamanda 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla
işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanuna atıf yapılmakta ve bu kanundan doğan
yükümlülüklerinin devam edeceği belirtilmektedir. 5651 sayılı kanunda, 6518 sayılı kanun ile
6.2.2014 tarihinde yapılan değişiklikler internet siteleri üzerinde çok ciddi idari yaptırım ve para
cezalarını öngörmektedir. Örneğin TİB tarafından istenen bilgi ve belgelerin verilmesi, TİB
başkanlığının yargı kararı olmaksızın erişimi engelleyebilmesi gibi düzenlemeleri içermektedir. Basın
kanunu kapsamına alınan internet sitelerinin belirtilen yükümlülüklerinin devam etmesi durumunda
internet haber sitelerinin ve orada çalışan gazetecilerin basın özgürlüğünden yararlanabilmesi
mümkün olmayacaktır.

Tasarının çerçeve 1. Maddesiyle beyanname vererek basın kanununa tabi internet haber sitesi
özelliğini kazanacak, haber sitelerinde çalışanların basın iş kanunu kapsamında gazeteci sıfatını
kazanacağına ilişkin hüküm olumlu gibi görünse de, beyanname vermeyen ve basın kanununa tabi
olmayacak internet haber sitelerinde çalışanların haklarının kısıtlanması söz konusudur.

Çünkü Yargıtay (9.HD 2007/11104 K ) kararında internet ortamındaki haber sitelerinin de gazete
olarak nitelendirileceği ve burada fikir ve sanat işlerinde çalışanların Basın İş Kanunu kapsamında
görülerek gazeteci sayılacakları belirtilmişken, tasarı ile sadece beyanname veren internet haber
sitelerinde çalışanların gazeteci olarak nitelendirilmesi, var olan uygulamadan geriye gidildiği endişesini
haklı olarak yaratmaktadır. Beyanname verip vermeme tercihi işverenindir. İşverence beyanname
verilmemesi durumunda haber sitesinde çalışan gazetecilerin mağdur edilmemesi gerekmektedir.

Çünkü tüm eksikliklerine rağmen 5953 sayılı Basın İş Kanunu, gazetecilere farklı işyerlerindeki
çalışmalarının kıdeme esas alınması, tek bir işverene bağlılık aranmaması, kıdem tazminatında üst
sınır olmaması, askerlik, hamilelik ve mahkûmiyet dönemlerinde ücret ödenmesi gibi 4857 sayılı İş
Kanununa göre daha farklı haklar sağlamaktadır.
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Bu nedenle komisyonda bulunan basın örgütlerinin temsilcilerinin de beyan ettiği gibi,
beyanname vermelerine bakılmaksızın, internet haber sitelerinde fikir ve sanat işlerinde çalışanların
tümünün gazeteci olarak nitelendirilmesinin daha doğru olacağı kanısındayız.

Öte yandan görüşmeler sırasında basın örgütleri temsilcilerinin, basın iş kanununda gazetecilerin
aleyhine olan bazı eksikliklerin giderilmesine ilişkin önerileri de AKP grubu tarafından dikkate
alınmamıştır.

Örneğin hak ettiği ücreti ödenmeyen gazetecinin iş aktini haklı sebeple feshetmesi, emeklilik için
sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan gazetecilerin diğer çalışanlar gibi işten
ayrılarak kıdem tazminatını alabilmesi, vb hakların gazetecilere de tanınmasına ilişkin öneriler
dikkate alınmamıştır.

Tasarının çerçeve 2. maddesi alt komisyonda eklenmiş olup, 195 sayılı Basın İlan Kurumu
teşkiline dair Kanunun 45/A maddesi ile İnternet ortamında yayınlanacak resmi ilan ve reklamlara
ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu maddede beyanname vererek Basın Kanununa tabi olan internet
haber sitelerinde yayınlanacak ilan ve reklamların yayınına ilişkin usul ve esaslar ile bu hakka sahip
olacak haber sitelerinin vasıfları ve yerine getirmeleri gereken ödevlerinin Basın İlan Kurumu Genel
Kurulu tarafından belirlenmesi düzenlenmektedir. Ancak Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun oluşum
şekline bakıldığında iktidara yakın bir çoğunluk olduğu, son dönemde bazı gazetelere ilan ve reklam
vermeme cezası uygulandığı görülmektedir. Bu nedenle ilan ve reklam verilecek olan internet haber
sitelerinin vasıfları (örneğin çalışan sayısı ve izlenme oranı gibi), yerine getirilecek ödevler konusunda
objektif kriterlerin yasada belirtilmesi gerektiği yönündeki önerilerimiz kabul edilmemiştir.

Tasarının çerçeve 4. Maddesinde Basın kanununun tanımlar başlıklı 2. Maddesinde yapılan
değişiklikte, internet haber sitelerinin sorumlularının belirlenmesi açısından açık tanımlamalar
yapılmamış, sadece internet haber sitesi tanımlanmıştır. Bu ise uygulamada hukuki ve cezai
sorumluların belirlenmesi açısından sorun yaratabilir.

Diğer yandan Basın Kanunu kapsamına alınacak internet haber sitesi tanımı çok muğlaktır.
İnternet haber sitesinin tanımı için 5651 sayılı yasanın 2. Maddesinin (g) bendine atıf yapılmıştır.

5651 sayılı yasanın 2. maddesinin (g) bendi " haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar
sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan internet ortamı " olarak
düzenlenmiş olup, sonuç olarak "tanımlanan internet ortamında haber ya da yorum niteliğinde
yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayın" olarak internet haber sitesi
tarif edilmiştir.

Bu durumda örneğin belirli aralıklarla güncel olayları kendi internet sitesi üzerinden
değerlendirerek yorum yazıları yayınlayan bir akademisyenin veya siyasetçinin sitesi internet haber
sitesi tanımına girecek midir? O site sahibi de beyanname vererek basın kanunu kapsamına
girebilecek midir?

Tasarının çerçeve 6. Maddesinde internet haber sitelerinin beyanname vererek basın kanunu
kapsamına alınmaları düzenlenmekte olup, basın kanunu kapsamına giren internet haber sitelerinin
5651 sayılı kanundan kaynaklanan yükümlülüklerinin de devam edeceği belirtilmektedir.

Tasarının amacında basın kanunundaki haklardan beyanname veren internet haber sitelerinin ve
bu sitelerde çalışan gazetecilerin de yararlanacağı belirtilmiş olup, basın kanunu 12. Maddesinde
gazetecinin haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamayacağı ifade edilmektedir. Basın Kanununun bu
açık hükmüne rağmen tasarıda internet haber sitelerinin 5651 sayılı yasadaki yükümlülükleri de
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yerine getirecekleri belirtilmektedir. Bu durumda 6.2.2014 tarihinde yapılan değişiklikler nedeniyle
5651 sayılı yasanın 4, 5, ve 6. maddesinde belirtilen içerik sağlayıcının, yer sağlayıcının ve erişim
sağlayıcının TİB'e talep ettiği bilgileri, talep edilen şekilde verme yükümlülüğü devam edecektir.
Bunun anlamı ise gazetecinin haber kaynağı da dahil bilgileri TİB'e vermek zorunda kalması olabilir
ki bu basın özgürlüğü ile asla bağdaşmayacaktır. Üstelik bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde
on bin TL dan yüz bin TL ya kadar idari para cezası da verilebilecektir.

Bu nedenle basın kanununa tabi internet haber sitelerinin ve bu sitelerde çalışan gazetecilerin
gerçekten basın özgürlüğünden yararlanmaları isteniyorsa 5651 sayılı yasanın 4, 5, 6 ve diğer
maddelerindeki basın özgürlüğüne aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı açıkça belirtilmelidir. Bu
konuda açıkça bir istisna getirilmediği takdirde tasarıda atıf yapılmasa dahi internet ortamındaki
haber siteleri doğrudan 5651 sayılı yasaya tabi olduklarından basın özgürlüğüne aykırı bu ağır
hükümler zaten geçerlidir.

Tasarının çerçeve 7. Maddesinde internet haber sitesinin verdiği beyannamenin incelenmesi ve
yasaya aykırılık söz konusu ise yaptırımları düzenlenmektedir. AKP grubu tarafından komisyonda
son olarak verilen önerge ile beyannamenin incelenmesi aşamasında yasaya aykırılıklar ve eksiklikler
söz konusu olduğunda internet haber sitelerinin yayınının durdurulamayacağı belirtilerek, beyanname
yasal koşullara uygun hale getirilmediği takdirde Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Asliye
Hukuk Mahkemesi tarafından internet haber sitesi vasfının kaybedildiğine dair karar verilmesi
önerilmiştir. Madde bu haliyle son şeklini almıştır. Ancak bu durumda basın kanunu kapsamından
çıkartılan internet haber sitesinde çalışan gazeteciler bu sıfatlarını yitirecekler midir? Beyannamedeki
eksiklik ve uygunsuzluğu yapan işveren konumundaki kişilerdir. İşverenlerin yaptığı hatalardan, haber
sitesinde çalışan gazetecilerin olumsuz yönde etkilenmeleri ve hak kaybına uğramaları kabul edilemez.

Bu maddenin alt komisyondan gelen halinde ise yayın durdurma sebepleri söz konusu
olduğunda, internet haber sitesinin yayınının durdurulmayacağı, bu durumun kesinleşmiş mahkeme
kararıyla tesbit edilmesi halinde, basın kartının iptali için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğünce işlem yapılacağı belirtilmekteydi. Yazılı basında beyannamenin incelenmesi
sonucunda yasaya aykırılık tesbit edildiği takdirde gazetecinin basın kartı iptal edilmezken, internet
medyasında çalışan gazetecinin basın kartının iptalinin hatalı olduğu yönündeki eleştirilerimiz
sonucunda madde yukardaki şekline dönüştürülmüştür. Ancak sonuç olarak internet haber sitesinde
çalışan gazetecilerin karşılaşabileceği sorunlar çözümlenmemiştir.

Tasarının ilk halindeki çerçeve 7. Madde ise yayın durdurma sebeplerinin ortaya çıkması
durumunda adli makamlarca kovuşturmaya başlanması ve TİB tarafından aykırılığın tesbit edilmesiyle
internet haber sitesinin resmi ilan ve reklam haklarının, çalışanlarının ise basın kartına ilişkin haklarının
ortadan kalkmasını düzenliyordu. Bu madde alt komisyonda tasarı metninden çıkarılmıştır. Madde
zaten çok ağır eleştirilmiş ve mahkeme kararı dahi olmaksızın bu hakların ortadan kaldırılmasının
internet medyasının tamamen baskı altında tutulmasına neden olacağı belirtilmişti. Bu nedenle tasarının
ilk halindeki çerçeve 7. maddenin tasarı metninden çıkarılması olumludur.

Tasarının çerçeve 8. Maddesi ile internet haber sitelerine yayınladıkları içerikleri 6 ay süre ile
muhafaza ve gerektiğinde talep edilen yetkili mercilere teslim etme zorunluluğu getirilmiştir. Basın
kanununun 10 maddesinde yapılan bu değişikliğin başlığı "Teslim ve muhafaza yükümlülüğü" olup,
yazılı basın için Cumhuriyet Başsavcılığına teslim yükümlülüğü varken internet haber sitesi için
neden yetkili mercii denilerek bu konu muğlak bırakılmıştır? Kimdir bu yetkili mercii? TİB mi, MİT
mi bir başka kurum mu? İnternet haber sitelerinin haklarının kısıtlanmaması açısından yetkili
mercinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
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Tasarının çerçeve 11. maddesiyle Basın Kanunun 14. Maddesindeki düzeltme ve cevap hakkı
internet haber sitelerini de kapsayacak şekilde düzenlenmektedir. Ancak son fıkra ile internet haber
sitelerinde içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi konusunda yine 5651 sayılı yasaya atıf
yapılmıştır. 5651 sayılı yasanın 8.maddesinde yapılan son değişiklikler ile yargı kararı olmaksızın TİB
tek başına erişimin engellenmesine karar verebilmektedir. Bu ise internet haber sitelerinin basın
yasası çerçevesinde korunması gereken özgürlüğünü engelleyebilecek, sansür ya da oto sansüre yol
açabilecektir.

Bu nedenle 5651 sayılı yasaya atıf yapılmaksızın, aksine ayrık tutularak basın özgürlüğü ve
kişilik haklarının dengeli bir şekilde korunacağı, yargı kararının esas alınacağı bir düzenlemenin
yapılması çok daha uygun olacaktır.

Tasarının çerçeve 13. Maddesinde düzeltme ve cevabın yayınlanmaması başlığı altında internet
haber sitelerinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinin yaptırımı düzenlenmektedir. Ancak
kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen düzeltme ve cevabın yayınlanmaması durumunda yazılı basın
için var olan para cezası yükümlülüğünün internet haber siteleri için öngörülmediği izlenimi doğmaktadır.

Ayrıca yazılı basında yayınlanmayan cevap ve düzeltme hakkının tirajı yüz bini geçen iki
gazetede ilan şeklinde yayınlanacağı düzenlenmişken, internet haber sitelerinde basın kanunu
kapsamında faaliyet gösteren iki internet haber sitesinde yayınlanmasına karar verileceği
belirtilmekte, bu sitelerin izlenme oranından söz edilmemektedir. Bu da ciddi bir eksikliktir.

Tasarının çerçeve 9, 10, 14, ve 15. Maddeleriyle Basın Kanununun 11. Maddesindeki cezai
sorumluluk, 13. maddesindeki hukuki sorumluluk, 26. Maddesindeki dava süreleri ve 27. Maddesindeki
görevli mahkemeler ve yargılama usulü maddelerine internet haber siteleri de eklenerek bu
maddelerdeki yükümlülüklerin, internet haber siteleri açısından da geçerli olması amaçlanmıştır.

Ancak cezai sorumluluk açısından, Basın Kanunu m.l9-Yargıyı etkileme, m.20-Cinayet ve
intihara özendirme, m.2l-Kimliğin açıklanması, m.22-Basılmış eserleri tahrip, m.24-Yeniden yayım
Maddelerinde belirtilen suçlara atıf yapılmadığından suç ve cezada kanunilik ilkesi gereğince internet
haber sitesi vasıtasıyla işlenebilecek bu suçlardan dolayı cezai sorumluluk konusunda tereddüde
düşülebilecektir. Bu ise yazılı basın aleyhine, internet basını lehine bir eşitsizliğe yol açabilecektir.

Diğer yandan basın kanununda yazılı basına ilişkin cezai ve hukuki sorumluğun kimlere ait
olduğu çok açıkça belirtilmiştir. Ancak internet haber sitelerinde cezai ve hukuki sorumluluğu
paylaşan kişilerin ayrıntılı bir şekilde belirtilmemesi hatalıdır.

SONUÇ OLARAK internet haber sitelerinin ve çalışanlarının basın kanunu kapsamına alınarak
belli haklardan, basın özgürlüğünden, basın kartı, resmi ilan ve reklamlardan yararlandırılması ve
bunun karşılığında da belli yükümlülüklerin getirilmesi iddiasıyla hazırlanan bu tasarı istenilen amaca
ulaşabilecek nitelikte değildir. Basın kanununun ruhuna aykırı olarak, internet haber sitelerinin çok
ciddi bir şekilde sansürlenebileceği sakıncalı maddeleri içermektedir. Üstelik cezai ve hukuki
sorumlulukta olduğu gibi pek çok eksiklik ve boşluk bulunmaktadır.

Bu nedenle tüm basın ve gazeteci örgütlerinin belirttiği gibi demokratik, özgürlükçü, internet
medyasıyla ilgili dünyadaki olumlu örneklerin de incelendiği yazılı basın ve internet medyasının
özelliklerinin göz önünde alındığı yeni bir basın kanunu gereklidir.

Ülkemizde anti demokratik uygulamalar sonucunda, fiili sansür ve oto sansürün sıradanlaştığı,
gazetecilerin iktidarın talimatıyla işten atıldığı, ne yazacaklarına, nasıl yazacaklarına dahi Başbakanın
karıştığı, muhalif gazetecilerin cezaevine atıldığı, basın özgürlüğünün rafa kaldırıldığı bir ortamda
bu tasarının da aynı anlayışla hazırlandığını görüyoruz.



İnternet ortamındaki yayınların ve işlenen suçların düzenlenmesine dair 5651 sayılı yasadaki
son yapılan değişikliklerin ardından hazırlanan bu tasarıda, sürekli 5651 sayılı yasaya atıf yapılması
nedeniyle internet haberciliğinin üzerinde ciddi baskıların uygulanmak istendiği, resmi ilan ve
reklamlar yoluyla ekonomik olarak desteklenen yandaş bir internet medyası yaratılmak istendiği çok
açık görülmektedir. Muhalif olan internet medyası ise resmi ilan ve reklamlardan mahrum bırakılma,
TİB tarafından haber kaynaklarını ve kişisel bilgileri açıklamaya zorlanma, hatta yargı kararı
olmaksızın erişimin engellenmesi gibi çok ciddi baskılar altında kalabilecektir. Hazırlanan tasarı
internet medyası için basın özgürlüğü ve yeni haklar getirmemektedir. Aksine 5651 sayılı yasadaki
son değişiklikler nedeniyle baskı ve sansür devam ettirilmektedir. Bu nedenle Genel Kurul
çalışmalarında eleştirilerimizin dikkate alınarak, gerekli düzeltmelerin yapılması dileğiyle muhalefet
şerhimizi sunuyoruz. 

Dilek Akagün Yılmaz Ali Rıza Öztürk İsa Gök
Uşak Mersin Mersin

Ömer Süha Aldan Ali İhsan Köktürk Turgut Dibek
Muğla Zonguldak Kırklareli
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MUHALEFET ŞERHİ
Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/893)

komisyon raporuna eleştiri ve itirazlarımız aşağıda arz edilmiştir.
Tasarının 1. maddesi ile "internet haber sitelerinde" çalışanlar Basın-İş Kanunu Kapsamına

alınmaktadır. Bu çalışanlar adına olumlu bir gelişmedir.
Ancak, bu düzenlemeden sahiplerinin BEYANNAME verdiği internet sitesi çalışanları

yararlanabilecektir.
Beyanname vermek de zorunlu olmayıp gönüllülük esasına göre olacaktır.
Bu durumda, internet sitesi çalışanları arasında, farklı bir durum ortaya çıkacaktır.
Beyanname verilen internet sitesi çalışanları, tasarıda öngörülen hak ve yükümlülüklere muhatap

olacaklar, beyanname vermeyenlerin ise mevcut statükoları devam edecektir.
Ancak, tasarıyla düzenlenen alan, temel hak ve özgürlüklerle ilgilidir. İfade ve düşünce hürriyeti,

çalışma hakkı gibi, Anayasa ile güvence altına alınmış haklar söz konusudur.
5953 Sayılı yasa, Basın Mesleğinde çalışanlarla, İşverenleri arasındaki iş münasebetlerini

düzenleyen bir yasadır.
Yasanın içeriğinde, iş akdi, akdin feshi, kıdem tazminatı, ücret, ölüm tazminatı, izin gibi iş

hukukunun koruma altına aldığı hususlar söz konusudur.
Dolayısıyla kamu düzenine ilişkin alanlardır. Böyle bir kabul bizi iki önemli sakıncalı duruma

götürecektir.
Birincisi, aynı işi yapan internet çalışanları, internet sahibinin beyanname verip vermediğine

göre farklı yasa hükümlerine muhatap olacaklardır.
İkincisi, Kamu düzeninin olduğu bir yerde, gönüllülük esası var diye, sektörün tamamını

kapsayacak bir yasal düzenlemeden sarfı nazar edemez, burada sessiz kalamaz. Bu çalışma barışı
açısından da savunulamaz.

Diğer bir itirazımız, internet haber sitelerinin faaliyetlerini hem Basın Kanunu, hem de internet
ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanuna göre yürütmekle sorumlu olacaklarıdır.

Her iki kanundaki sorumlulukları yerine getirme keyfiyeti orantısız ve haber sitelerinin
durumunu ağırlaştıran bir düzenlemedir.

İnternet Haber sitelerinde çalışan gazetecilere, haber kaynaklarını açıklaması gibi bir yükümlülük
gelebileceği endişesi vardır.

Tasarı sektör temsilcilerinin de istekleri doğrultusunda son halini almıştır.
Ancak, bu kısmi bir değişikliktir. Önümüzde duran ana sorun, ifade ve düşünce hürriyetinin

kullanımı ve Basın Mesleğinde çalışanların güvence sorunudur.
İleri Demokrasilerde olduğu gibi ülkemizde de, hak ve yükümlülüklerinin sınırlarının çizildiği, kişi

hak ve özgürlüklerinin korunduğu, topluma manipüle eden değil, gerçek ve tarafsız haberle buluşturan
bağımsız ve tarafsız bir basın bu gün Demokrasimizin önemli bir açığı olarak önümüzde durmaktadır.

Saygıyla arz olunur.

Murat Başesgioğlu
İstanbul
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BASIN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"haber ve fotoğraf ajanslarında" ibaresi "haber ve fotoğraf ajansları ve 5187 sayılı Basın Kanununa
tabi internet haber sitelerinde" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile internet haber sitelerinin yayınını kapsar."
MADDE 3- 5187 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "haber

ajansları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve internet haber siteleri" ibaresi, (ı) bendine "görsel veya
işitsel içerikleri kaydeden veya düzenleyeni," ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"m) İnternet haber sitesi: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlanan internet ortamında, haber ya da yorum
niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayını,"

MADDE 4- 5187 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"İnternet haber sitelerinde; sahibinin, varsa temsilcisinin ve sorumlu müdürün adları ve adresleri,

haber sitesinin faaliyet gösterdiği işyeri adresi ile yer sağlayıcının adı, adresi ve ticarî unvanı,
kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve
iletişim başlığı altında bulundurulur.

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih, her
erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir."

MADDE 5- 5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İnternet ortamında yayınlarını sürdüren internet haber siteleri faaliyetlerini, bu madde hükümleri

ve 5651 sayılı Kanunda belirtilen içerik sağlayıcının sorumluluklarına ilişkin hükümler ve yer
sağlayıcılık mevzuatına uygun olarak yerine getirirler."

MADDE 6- 5187 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yayım durdurma müeyyidesine ilişkin hükümler

internet haber siteleri için uygulanmaz."
MADDE 7- 5187 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"8 inci maddede belirtilen yayım durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması, 5651 sayılı

Kanun gereğince erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından çıkarılmasını gerektiren durumlar
nedeniyle sorumluları hakkında adli makamlarca kovuşturmaya başlanılması veya yer sağlayıcılık
mevzuatına aykırılığın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca tespit edilmesi durumlarında,
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internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilân ve reklam ile basın kartına ilişkin haklar ortadan
kalkar. Düzenlenecek iddianamenin bir örneği savcılıkça, yer sağlayıcılık mevzuatına aykırılığın
tespitine ilişkin belgelerin birer örneği de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca gereği için Basın-
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilir."

MADDE 8- 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı "Teslim ve muhafaza
yükümlülüğü" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"İnternet haber siteleri, yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde altı
ay süre ile muhafaza ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecburdur.

Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması halinde bu
işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesine
kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunludur."

MADDE 9-5187 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"İnternet haber sitesi sorumlu müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı birinci fıkradaki usul ve

esaslara göre kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında bir
hafta süreyle yayınlar.

İnternet haber sitelerindeki içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi, 5651 sayılı Kanun
ve ilgili yönetmeliklerinde düzenlenen usul ve esaslara tabidir."

MADDE 10- 5187 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı "Teslim ve muhafaza
yükümlülüğüne uymama" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "basımcı"
ibaresinden sonra gelmek üzere "ile teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet
haber sitesinin sorumlu müdürü" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 5187 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"İnternet haber siteleri için ise, düzeltme ve cevap yazısının yayınlanmaması veya 14 üncü maddede
belirtilen şartlara uyulmaksızın yayınlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi
tarafından karşılanmak üzere, bu yazının bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren iki internet haber
sitesinde yayınlanmasına karar verir."

MADDE 12- 5187 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Basılmış
eserler" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya internet haber siteleri" ibaresi, "günlük süreli yayınlar"
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve internet haber siteleri" ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan "tarihten"
ibaresinden sonra gelmek üzere ", internet haber siteleri için ise yayın tarihinden" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 5187 sayılı Kanunun 11 inci ve 13 üncü maddelerinin birinci fıkraları ile 27 nci
maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına "Basılmış eserler" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya
internet haber siteleri" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 14- 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- İnternet haber sitelerinde de resmi ilân ve reklam yayınlatılabilir. Yayına ilişkin
esas ve usuller Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunun görüşü alınarak Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelikle
belirlenir."
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MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı  Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
E. İşler B. Bozdağ A. İslam

Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
V. Eroğlu F. Işık F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı 
İ. Güllüce C. Yılmaz N. Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız A. Ç. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı 
H. Yazıcı E. Ala C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz V. Eroğlu M. Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
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BASIN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“haber ve fotoğraf ajanslarında” ibaresi “haber ve fotoğraf ajansları ve 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı
Basın Kanununa tabi internet haber sitelerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 45 inci
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım ve 45/A maddesi eklenmiştir. 

“Üçüncü Kısım
İnternet Ortamında Yayınlanacak Resmi İlan ve Reklamlar

Kapsam ve Esaslar
MADDE 45/A- Kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yayınlatılması mecburi olan resmi ilanlar

ile 29 uncu maddenin (b) fıkrasında anılan daire ve teşekküller, kanunla kurulan sair müesseseler veya
bunların iştiraklerinin internet ortamında yayınlatacakları ilan ve reklamlar ancak Kurum aracılığı ile
yayınlanır. Bu ilan ve reklamları internet ortamında yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve
yerine getirmesi gereken ödevler ile yayına ilişkin usul ve esaslar Genel Kurul tarafından bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kamu tüzel kişilerine
ait resmi internet sitelerinde yayınlanacak ilan ve reklamlara ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.

Bu Kanun gereği Kurum aracılığı ile yayınlanan ilan ve reklamların, yayınlatılan mevkute ve
internet ortamı dışında kopyalanması, yayınlanması, yayınlattırılması ve ticari faaliyete konu edilmesi
Kurumun vereceği izne tabidir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel
Kurul tarafından belirlenir.

İnternet ortamında yayınlanan resmi ilan ve reklamların tespiti ve takibinde, Basın-İlan Kurumu
ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği içinde çalışırlar.”

MADDE 3- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile internet haber sitelerinin yayınını kapsar.”
MADDE 4- 5187 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “haber

ajansları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber siteleri” ibaresi, (ı) bendine  “görsel
veya işitsel içerikleri kaydeden veya düzenleyeni,” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) İnternet haber sitesi: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlanan internet ortamında haber ya da yorum
niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayını,”

MADDE 5- 5187 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İnternet haber sitelerinde; sahibinin, varsa temsilcisinin ve sorumlu müdürün adları ve adresleri,

haber sitesinin faaliyet gösterdiği iş yeri adresi ile yer sağlayıcının adı, adresi ve ticari unvanı,
kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve
iletişim başlığı altında bulundurulur. 

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki
güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir.”
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MADDE 6- 5187 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İnternet ortamında yayınlarını sürdüren internet haber siteleri de beyanname vermeleri hâlinde, 5651

sayılı Kanundaki yükümlülükleri devam etmek kaydıyla faaliyetlerini bu Kanun çerçevesinde yürütürler.”
MADDE 7- 5187 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Birinci fıkrada belirtilen yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri için uygulanmaz.

İnternet haber sitelerinin birinci fıkra hükümlerine uymamaları hâlinde, Cumhuriyet başsavcısının talebi
üzerine asliye hukuk mahkemesi tarafından internet haber sitesi vasfının kaybedildiğine karar verilir.”

MADDE 8- 5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Teslim ve muhafaza
yükümlülüğü” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İnternet haber siteleri, yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde altı
ay süre ile muhafaza ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecburdur.

Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması hâlinde bu
işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesine
kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunludur.”

MADDE 9- 5187 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına “Basılmış eserler”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet haber siteleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 5187 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Basılmış eserler”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet haber siteleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 5187 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İnternet haber sitesi sorumlu müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı birinci fıkradaki usul ve

esaslara göre kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında bir
hafta süreyle yayınlar.

İnternet haber sitelerindeki içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi, 5651 sayılı Kanun
ve diğer mevzuatta düzenlenen usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 12- 5187 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı “Teslim ve muhafaza
yükümlülüğüne uymama” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına “basımcı” ibaresinden sonra
gelmek üzere  “ile teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesinin
sorumlu müdürü” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 13- 5187 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İnternet haber siteleri için ise düzeltme ve cevap yazısının yayınlanmaması veya 14 üncü maddede
belirtilen şartlara uyulmaksızın yayınlanması hâllerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi
tarafından karşılanmak üzere, bu yazının bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren iki internet haber
sitesinde yayınlanmasına karar verir.”

MADDE 14- 5187 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Basılmış eserler”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet haber siteleri” ibaresi, “günlük süreli yayınlar”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber siteleri” ibaresi ve ikinci fıkrasında yer alan “tarihten”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet haber siteleri için ise yayın tarihinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- 5187 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına “Basılmış
eserler” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya internet haber siteleri” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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