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Özet 

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 1952 yılında 
yürürlüğe girmiştir. 5953 sayılı bu Kanun, kısaca Basın İş Kanunu olarak adlandırılır. Basın İş Kanunu, bu 
alanda özel bir kanun olarak gazetecilerin çalışma yaşamına ilişkin kuralları ve özellikle iş sözleşmesinden doğan 
hak ve borçları düzenlemiş ancak gazetecilerin çalışma yaşamına ilişkin bir takım uygulama sorunlarını 
çözmekte de yetersiz kalmıştır. Bunun yanında çalışma hayatını düzenleyen bir çok kanun değiştirilmiş ancak 
Basın İş Kanunu günümüz çalışma ilişkilerindeki değişime rağmen yürürlükte kalmıştır. Gazeteci, basın iş 
sözleşmesiyle bir işverenin işyerinde çalışmaya başlamasından sonra sözleşmenin devamı süresince, taraflar 
arasında kurulan sözleşmenin doğurduğu güven ilişkisi gereğince işverene karşı sadakat borcu altındadır. Ancak 
anılan kanunun konuya ilişkin 13. maddesinde, gazetecinin başka bir işte çalışabileceği açıkça düzenlenmiştir. 
Bu çalışmada, özellikle 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nun 13. maddesi ve konuyla ilgili diğer düzenlemeler 
üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, konunun önemli noktaları açıklanmış, gazetecilerin çalışma hayatından 
kaynaklanan sorunları incelenmiş ve çeşitli eleştiriler yapılmış, çözüm önerileri sunulmuştur. 
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Abstract 

The Law About the Arrangement of Relations Among The Workers and Employers on the area of Press was 
enacted in 1952.  The law no 5953 is called briefly Press Labour Law. The Press Labour Law regulates 
journalists working life as a private law in this area. However, this law has not responded to the needs of solving 
the problems of journalists. Also considering the new working relations, the law must be renewed. During the 
press employment agreement, journalist must act in loyalty to his or her employer because of the mutual trust 
between the parties. However, Article 13 of the law regulates the ability of the journalist to work in another job. 
In this study, specifically article 13 of the law no 5953 and the further related legislation are studied. In this 
frame, the most important points of this subject have been explained, the problems of the work life of journalists 
are analysed and some critiques and suggestions are presented. 
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I. GİRİŞ 
Basın iş hukuku, gerek öğreti tarafından yeterince ele alınıp incelenmemesi gerekse iş hukukunun diğer 

alanlarına kıyasla, Yargıtay tarafından geliştirilen bir içtihat zenginliğine sahip olmaması karşısında; birçok konuda 
henüz tartışılmamış sorunlar barındırmaktadır. Basın alanındaki çalışma ilişkilerinin kendisine ait özellikler taşıması, 
gazetecilik mesleğinin niteliği gereği barındırdığı tehlikeler ve konunun yalnızca çalışma ilişkisiyle değil basın 
özgürlüğüyle de ilgili olması karşısında1 basın iş hukuku alanındaki çalışmaların ayrı bir kanunla düzenlenmesi 
ihtiyacı doğmuştur. Böylece, gazeteciler ile bunları çalıştıranlar arasındaki iş ilişkisini düzenlemek üzere 5953 sayılı 
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun2 yürürlüğe 
girmiştir. Kısaca Basın İş Kanunu olarak adlandırılan bu Kanun, yürürlüğünden yaklaşık 9 yıl sonra 212 sayılı 
Kanun'la3 önemli ölçüde değişikliğe uğramışsa da, başta Anayasa olmak üzere bireysel ve toplu iş hukuku alanındaki 
diğer kanunların büyük bir kısmının değişmiş olmasına karşılık hâlâ yürürlüktedir.  

Basın alanında kurulu işletmeler arasındaki rekabetin derecesi, birçok alandaki ticari rekabete göre oldukça 
yoğundur. Kuşkusuz basın işverenleri arasında yaşanan bu rekabet, gazetecilere de yansımaktadır. Öte yandan 
gazeteci açısından, iş görme borcunu yerine getirdiği işverenin kim olduğu, normal bir iş sözleşmesindeki işverene 
göre daha önemlidir. Yine, gazetecilik mesleğinin kamuyu aydınlatma yönü dikkate alındığında bu kimselerin 
mesleklerini bağımsız olarak yürütmeleri gerektiği açıktır. Tüm bu özellikler dikkate alındığında, Basın İş K.'nun 13. 
maddesinin gazetecinin korunması amacıyla kabul edildiği düşünülebilir. Hüküm; kural olarak gazetecinin, iş 
sözleşmesi devam ederken başka bir işte çalışabilme serbestliğini düzenler. Ancak bu yönüyle düzenleme, gerek 
başlık, gerekse içerik bakımından bir takım sorunlar barındırmaktadır.  

 
II.  HÜKMÜN KİŞİ BAKIMINDAN KAPSAMI  
Başka işte çalışma serbestliği, Basın İş K.'nun 13. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, 

"Gazeteci işverenle yaptığı mukavelede aksi zikredilmediği takdirde dışarda, basınla alakası olsun veya olmasın, 
başka iş tutmakta serbesttir". O halde hükmün kişi bakımından kapsamına gazeteciler girer. Gazeteciye tanınan başka 
işte çalışma serbestliğinin değerlendirilmesi için öncelikle Basın İş K.'na göre "gazeteci" olarak sayılan kimselerin 
tespit edilmesi gerekir. Zira, bu kanun kapsamında gazeteci sayılmayan kimselerin, anılan hükme tabi olması da 
mümkün değildir. Öte yandan, gazetecinin yaptığı işin tam olarak ortaya konulması, aşağıda yer verilen “başka işte 
çalışma” bakımından da önemlidir.  

 
A. Genel Olarak Gazeteci Tanımı 
Gazeteci kavramı günlük hayatta, gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde 

çalışmayı iş edinen kişiler için kullanıldığı gibi gazete satan kimse4 olarak da kullanmaktadır. Bunun yanında öğretide 
yapılmış gazeteci ve gazetecilik tanımları da bulunmaktadır. Bu konuda yapılan en genel tanıma göre, gazetecilik 
mesleğini ücret karşılığında düzenli olarak icra eden kimseler gazetecidir5. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre 
gazeteci, çeşitli güncel ve toplumsal olayları ya da konuları inceleyen ve değerlendiren, gazete, televizyon, radyo ve 
diğer medya unsurları aracılığıyla bunları haber haline getiren kişidir6. Benzer bir tanımda gazetecilik, ilgili kişinin 
asıl işi olarak veya asıl işi olmaması halinde düzenli olarak güncel olayları ve haberleri toplamak, vermek ve 
yorumlamak amacıyla yazılı, işitsel ve görsel basın araçlarında ücret karşılığı yapılan iş şeklinde tanımlanmıştır7. 
Hukukumuz bakımından yapılan bir tanıma göre ise, Basın İş K.'nun kapsamına giren bir veya birden fazla işyerinde, 
basın iş sözleşmesine göre ve başlıca gelir kaynağını teşkil etmek üzere bir ücret karşılığında fikir ve sanat işlerinde 
çalışan kişi gazetecidir8.  

 
B. Basın İş Kanunu'na Göre Gazeteci Sayılanlar 
1. Genel Olarak 
Gazeteci, basın iş sözleşmesinin bir tarafı ve esasen Basın İş K.'nun da en temel kavramıdır. Zira kanun, 

gazeteci ile onu çalıştıran işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları düzenlemektedir. Kanunda 
gazeteci, "Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlar" olarak tanımlanmıştır 
(m.1/2). Buna göre, gazeteci kavramının açıklanabilmesi için öncelikle Basın İş K.'nun kapsamının belirlenmesi 
                                                   
1 Ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da gazetecilerin daha çok atipik sözleşmelerle ve daha düşük ücret ve daha az haklarla çalıştırıldıkları, 
çalışma saatlerinin ve dinlenme sürelerinin açıkça tanımlanmadığına ilişkin bir değerlendirme hakkında bkz. BRÉDART Hélène / 
HOLDERNESS, Mike: Rights and Jobs in Journalism: Building Stronger Unions in Europe, European Federation of Journalists, Brussels, 2016, 
s.25. 
2 RG. 20.06.1952, S.8140. 
3 RG. 10.01.1961, S.10703.  
4 (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, 21.04.2019. 
5 BOHÉRE,G. : Gazetecilik Mesleği, Çev. Nurhan Süral, ILO, 1986, s.10. 
6 ILO, International Standard Classification of Occupations, ISCO-88, V.1, Geneva, 2012, s.165. Bu meslek standardı sınıflandırması 
çalışmasında, gazete editörü, gazete muhabiri, spor yazarı, alt editör, televizyon ve radyoların haber sunucuları ve muhabirleri gazeteci olarak 
sayılanlara örnek gösterilmiştir.  
7 GÖKÇEK KARACA, Nuray: Gazetecinin Basın İş Kanunundan Doğan Hakları ve Sorumlulukları, Legal, İstanbul, 2010, s.57. 
8 ŞAKAR, Müjdat: Basın İş Hukuku, Beta, İstanbul, 2002, s.61. 
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gerekir. Böylece, Basın İş K.'nun yer bakımından uygulama alanına giren işyerlerinde belirlenen işlerde bir iş 
sözleşmesine dayanarak çalışanlar bu kanun kapsamında gazeteci sayılacaktır.  

Basın İş K.’nun uygulama alanı, “Türkiye’de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında 
her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki “işçi” tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların 
işverenleri” olarak belirlenmiştir (m.1/1). Kanunun "İstisnalar" başlıklı 2. maddesinde ise genel olarak kamu tüzel 
kişilerine ait işyerlerinde çalışan memurlar ve hizmetlilerin Basın İş K. kapsamında olmadığı açıkça belirtilmiştir. 
Bunun yanında hukukumuzda basın sektörüne ilişkin kurallar sevk eden birçok düzenleme bulunmaktadır9. Bu 
düzenlemelerden bir kısmında da basın iş hukukuyla ilgili çeşitli hükümler yer almaktadır. Bu konuda basın iş 
hukukunun kapsamına ilişkin doğrudan bir düzenleme, 2011 yılında yürürlüğe giren 6112 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un10 23. maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Anılan 
maddeyle, medya hizmet sağlayıcılarının haber birimlerinde çalıştırılacak basın kartlı personel de Basın İş K.’nun 
kapsamına alınmıştır. Konu hakkında bir diğer düzenleme ise Basın Kartı Yönetmeliği'nde bulunmaktadır11. Bu 
yönetmelikte gazeteci, Basın İş K. kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlar ile 6112 sayılı Kanun 
kapsamında kurulan radyo ve televizyonların haber birimlerinde çalışanlar ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 
haber birimlerinde çalışanlar olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi Basın Kartı Yönetmeliği, Anayasa'nın 133. 
maddesi gereğince bir kamu kuruluşu niteliğinde olan TRT'nin haber birimlerinde çalışanları da yönetmelik 
kapsamında gazeteci olarak nitelendirmiştir. Ancak, aşağıda ayrıntılı olarak yer verildiği gibi, bu kimseler Basın İş K. 
anlamında gazeteci sayılmazlar.  

 
2. Gazeteci Kavramının Unsurları 
Basın İş K. ve 6112 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dikkate alındığında bir kimsenin gazeteci sayılabilmesi 

için üç temel unsurun bir arada bulunması gerekir. Bunlar, Basın İş K.’nun kapsamına giren bir işyerinde çalışma, 
fikir ve sanat işinde çalışma ve nihayet çalışmanın basın iş sözleşmesine dayanmasıdır12. Görüldüğü gibi ülkemizde 
gazeteci sayılmak için özel bir sicile kayıt olmak ya da bunu gösteren özel bir belgeye sahip olmak aranmamıştır. 
Sayılan bu koşulları taşıdığını ispat edebilen bir kimse, Basın İş K. anlamında gazeteci niteliğine de sahip olacaktır13.  

Bu noktada kimi basın çalışanlarına verilen basın kartının da üzerinde durmak gerekir. Basın kartı, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı14 tarafından yönetmelik kapsamındaki kişilere verilen, süreli, geçici veya 
sürekli olabilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir (Basın Kartı Yön. m.4/1,b ve m.5). Ancak bir kimseye basın kartı 
verilmiş olması, o kimsenin gazeteci olarak Basın İş K. kapsamı içine girmesi sonucunu doğurmaz. Bir başka ifadeyle 
basın kartı taşımak, Basın İş K. kapsamında gazeteci niteliğinde olmak demek değildir15. Zira bu yönetmelikte, bir 
takım süreli yayınların sahipleri ve tüzel kişi temsilcilerine, yurt dışında Türkçe yayın yapan basın yayın organlarının 
Türk uyruklu çalışanlarına, radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, basın alanında hizmet veren kamu 
kurumlarının kimi çalışanlarına basın kartı verilebileceği düzenlenmiştir16. Aynı yönde, Basın İş K. kapsamına giren 
bir kimse, basın kartı sahibi olmasa bile gazeteci sayılır. Öğretide, basın kartı sahibi olmanın gazeteci sayılmak 
bakımından bir karine işlevi göreceği ifade edilmişse de17, bu kartın bir karine teşkil etmesinden çok ispat açısından 
önemli bir delil ve gazeteci niteliğine sahip olmanın tespiti bakımından yardımcı bir işlevi olduğunu kabul etmek 
gerekir18. Nitekim, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir kararında, basın kartına sahip olmanın tek başına gazeteci olarak 
nitelendirme yapmaya yetmeyeceğini belirtmiştir. Karara konu olan olayda, eski bir futbol hakemi olan davacı 
televizyonda yayınlanan bir spor programında yorumculuk yapmaktayken iş sözleşmesi sona erdirilmiş ve bunun 
üzerine işçilik alacakları dava konusu olmuştur. Yargıtay kararında öncelikle, davacının haber ve yorum ağırlıklı bir 

                                                   
9 Basın iş hukukunun kaynakları hakkında bkz. TUNCAY, A. Can: Hukuki Yönden Basında İşçi İşveren İlişkileri, Evrim, İstanbul, 1989, s.23-
24; SÜMER, Haluk Hadi: Bireysel Basın İş Hukuku (Basın İş Hukuku), 2.bs. Seçkin, Ankara, 2016, s.18 vd.  
10 RG.03.03.2011, S.27863.   
11 RG. 14.12.2018, S.30625.  
12 Bu konuda yapılan farklı ayrımlar için bkz. OĞUZMAN, Kemal "Gazetecilerin Mesleki ve Sosyal Hakları", İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası, C.32, S.2-4, 1967, s.861;. TUNCAY, s.27 vd.; ŞAKAR, s.61 vd.; SOYER, Polat: "Basın İş Kanununun Kapsamı ve 
Yargıtay Uygulaması", Legal İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.50, 2016, s.611; SÜMER, Basın İş Hukuku, s.29 vd; GÖKTAŞ, 
Seracettin / ÇİL, Şahin: Açıklamalı İçtihatlı Basın İş Kanunu, Turhan, Ankara, 2003, s.10 vd; ŞUĞLE, Mehmet Ali: İş Hukuku Açısından 
Gazeteci (Gazeteci), Ankara ÇGD Yayınları, 2001, s.36 vd.; GÖKÇEK KARACA, s.72 vd.; GÖKÇE, Sibel: Basın İş Sözleşmesine Göre 
Gazetecinin Hakları ve Mesleki Sorunları, Adalet, Ankara, 2010, s.11 vd. 
13 Gazetecilik niteliğine ilişkin bir uyuşmazlıkta, öncelikle gazeteci olduğunu iddia eden ve buna dayanarak bir talepte bulunan kimsenin bunu 
ispat etmesi beklenir. Gazeteci niteliğinin ispatına ilişkin açıklamalar için bkz. ÖZEKES, Muhammet: "Basın İş Kanunu'ndan Doğan 
Uyuşmazlıklarda İspat Sorunları", Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Toplantısı, Basın İş Hukuku Genel Esasları ve Uygulama 
Sorunları, İstanbul, 2006, s.194. 
14 4 Temmuz 2018 tarih ve 30488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur.  
15 TUNCAY, s.28; ŞAKAR, s.66; SUĞLE, Gazeteci, s.81; SOYER, s.612; SÜMER, Basın İş Hukuku, s.29. 
16 Öte yandan yönetmelikte, basın kartı verilecek kişilerde aranan şartların sıralandığı 6. maddede, "Basın İş K. hükümlerine uygun sözleşme 
yapmış olmak" şartı da açıkça aranmıştır (f.1, g bendi). Buna göre, basın kartı verilecek kimselerden süreli yayın sahipleri, tüzel kişi temsilcileri, 
yönetim kurulu başkanları, yabancı basın yayın kuruluşunda çalışanlar, TRT ve Anadolu Ajansı aracılığıyla başvuranlar dışında kalan kimselerin 
Basın İş K. kapsamında gazeteci olması gerekir. 
17 TUNCAY, s.28;  GÖKTAŞ / ÇİL, s.11; SÜZEK, Sarper:  İş Hukuku, 16. bs., Beta, İstanbul, 2018, s.228. 
18 ÖZEKES, s.194; SOYER, s.612.  
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programda görev yaptığı ve yazılı basında da yazılarının yayınladığı belirtilmiştir. Kararda, basın kartına sahip 
olmanın tek başına gazeteci sayılmayı gerektiren bir kriter olmasa da davacının, spor basınında uzman olduğu 
konularda yorum yaptığı, spor haberlerinin ağırlıkta olduğu programda düşüncelerini açıkladığı ve kamuoyunu 
bilgilendirdiği açıklanmıştır. Sonuç olarak anılan davacı spor yorumcusunun yaptığı işin fikir ve sanat işi olduğu ve 
Basın İş K. kapsamında bulunduğuna karar verilmiştir19.  

 
a) Basın İş K. Kapsamına Giren Bir İşyerinde Çalışma 
Basın İş K. bakımından gazeteci sayılmak için aranan unsurlardan ilki, kanunun işaret ettiği yerlerden birinde 

çalışmaktır. Yukarıda da yer verildiği gibi Basın İş K.'nun kapsamına “Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle, 
haber ve fotoğraf ajansları” girmektedir20. O halde bir basın kuruluşunun yalnızca anılan bu yerlerden biri olması 
yetmemekte aynı zamanda yayın faaliyetini Türkiye'de yürütmesi gerekmektedir21. Bu nedenle, yabancı bir ülkede 
yayın faaliyetini yürüten basın kuruluşunun ülkemizde çalışan bir temsilcisi, Türk vatandaşı olsa bile Basın İş K. 
kapsamında gazeteci sayılmaz22.  

Basın İş K.'nun yer bakımından kapsamına giren gazete ve mevkutelerin tanımına ise bu kanunda rastlamak 
mümkün değildir. Ancak, Basın Kartı Yönetmeliği'nde bu tanımlara yer verilmiştir. Mevkute, gazeteye göre, daha çok 
sayfadan oluşup, daha uzun aralıklarla yayınlanan süreli yayınlardır. Süreli yayınlar da yönetmelikte, "belirli aralıklar 
yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ve fotoğraf ajanslarının yayınları" olarak tanımlanmıştır 
(m.4/1,t). Haber ve fotoğraf ajansları ise "dünya ve ülke çapında cereyan eden hadiseleri başta diğer basın yayın 
kuruluşları olmak üzere müşterilerine ulaştırmak için haber, fotoğraf ve görüntü toplama işlemlerini yerine getiren ve 
her türü masraflarını abonelerine haber, fotoğraf ve görüntü satarak karşılayan özel veya yarı resmi kuruluşlardır." 
(m.4/1,k). Bu noktada, Basın İş K.'nun yürürlük tarihi itibariyle klasik "basılı yayın" ölçütünden hareket etmesi 
karşısında23, günümüzde ağırlıklı hale gelen ve elektronik ortamda yayın yapan gazete ve süreli yayınlarda 
çalışanların, kanun bakımından gazeteci sayılıp sayılmayacakları da değerlendirilmelidir. Öğretide bu nitelikteki süreli 
yayınlarda faaliyet gösterenlerin de gazeteci sayılması gerektiğini ifade eden görüşlere karşılık24, kanunun yer 
bakımından uygulama alanının sınırlı olarak belirlendiğini, bu nitelikteki işletmelerin yer bakımından uygulama alanı 
içinde bulunamayacağı da savunulmuştur25. Yargıtay'ın güncel kararlarında ise günümüz teknolojik imkanları 
karşısında iletişimin geldiği noktanın da dikkate alınarak; gazetenin bir nesne olarak basılıp dağıtılmasının zorunlu 
olmadığı, elektronik ortamda umuma açık olarak yayınlanabileceği üzerinde durulmaktadır26. Gerçekten, bugün için 
Basın İş K.'nun yer bakımından kapsamını tayin ederken, okuyucusuna klasik yayın yöntemiyle ulaşan süreli yayınları 
dikkate almak yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. İnternet sitelerinde ya da sosyal medya mecraları aracılığıyla 
okuyucusuna/abonesine ulaşan gazete ve süreli yayınların da kapsam içinde değerlendirilmesi ve buralarda fikir ve 
sanat işlerinde çalışanların gazeteci olarak kabul edilmesi amaca uygun bir yorum olacaktır. Geleneksel medyanın 
yanında yeni medya, dijital medya ve sosyal medyanın ve bu alanlardaki istihdamın giderek artması karşısında, Basın 
İş K.’nda yapılan gazeteci tanımının yetersiz olduğu ve bu tanımın bir yasal düzenlemeyle yeniden güncellenmesi 
gerektiği de önemle vurgulanmalıdır27.  
                                                   
19 Y.9.HD. T.24.02.2015, E.2013/9508, K.2015/7896, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 22.04.2019.  
20 Kanunda geçen gazete ve mevkute kavramlarının bir nesne olarak değil, işletme olarak kabul edilmesi ve bu nedenle gazete ve mevkute 
işletmelerinde çalışanların kapsam bakımından dikkate alınması gerektiği öğretide çoğunluk görüş ve Yargıtay tarafından benimsenmiştir. 
TUNCAY, s.28; GÖKTAŞ / ÇİL, s.4; SOYER, s.618, SÜMER, Basın İş Hukuku, s.33; GÖKÇEK KARACA, s.66; Y. 9.HD. T. 07.03.2013, 
E.2010/42505, K.2013/8051, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 21.04.2019.  
21 Türkiye'de yayınlanma koşulu öğretide eleştiri konusu olmuş ve bu kavramın kargaşa yarattığı, aynı işi yapan gazeteciler arasında ayrıma yol 
açtığı, önemli olan noktanın Türkiye'de yayınlanma değil, gazetecinin Türkiye'de çalışması olduğu üzerinde durulmuştur. ŞUĞLE, Gazeteci, 
s.42; benzer görüşte, GÖKÇEK KARACA, s.69.  
22 SÜZEK, s.227; MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi / ASTARLI Muhittin / BAYSAL Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı, C.1, 2. bs.,  Lykeion 
Yayınları, Ankara, 2018, s.329.  
23 SOYER, s.613.  
24 BAŞTERZİ, Süleyman: "İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi", Yargıtay'ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2009 
Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Kamu İş , Ankara, 2011, s.28; SOYER, s.614, Yazara göre, burada objektif bir yorum yapmak 
gerekmektedir. Buna göre, önemli olan kanunun başlangıçta ne istediği değil, tekniğin gelişimi ve bugünkü şartlar göz önüne alındığında, ondan 
çıkarılacak anlamdır.  
25 SÜMER, Haluk Hadi : "Basın İş Kanunu Elektronik Ortamda Gazetecilik Yapan Kişiler Hakkında Uygulanabilir mi?", Legal Yargıtay 
Kararları İncelemeleri Dergisi, S.6, 2007, s.398 ve SÜMER, Basın İş Hukuku s.35, yazar bir kanun değişikliği ile internet üzerinden yayın yapan 
gazetelerin de kapsama alınmasının isabetli olacağını belirtmiştir. Aynı yönde, UÇUM, Mehmet / KARATAŞ, Hüseyin: "Başlıca Esasları 
Yönünden İş Kanunu-Basın İş Kanunu Karşılaştırması" Legal İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.14, 2007, s.580. 
26 "Günlük veya çok kısa aralıklarla yayımlanan, günlük haber ileten nispeten büyük boyutta basılı eser olarak tanımlanabilen gazetenin umuma 
hitap etmesi ve devamlılık göstermesi gerekir. Gazetenin yayınlanması bir başka anlatımla basılıp çoğaltılması gerekirse de, günümüzde 
teknoloji ve iletişimin geldiği nokta itibarıyla, gazetenin nesne olarak basımı ve dağıtımı bir zorunluluk değildir. Gazetenin elektronik ortamda, 
umuma açık olarak yayınlanması ve okuyucunun yararlanmasına sunulması da mümkündür." Y. 9.HD. T.26.06.2018, E.2016/3011, 
K.2018/13953; T.24.05.2016, E.2016/1791, K.2016/12325; Y. HGK. T.26.02.2014, E.2013/9-592, K.2014/183; Y. 9.HD. T.20.05.2010, 
E.2008/25166, K.2010/14021; Elektronik gazetenin yayın koordinatörlüğünü yapan çalışanın, gazeteci olarak kabul edilmesi yönünde Y. 9.HD. 
T.17.04.2007, E.2006/33909, K.2007/11104; (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 22.04.2019.  
27 Benzer görüşte, ŞUĞLE, Gazeteci, s.40; İLKİZ, Fikret: "Basın İş Yasası Tarihi Gelişim ve Başlıca Uygulama Sorunları", Legal İş Hukuku 
Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.1, 2004, s.78; Günümüzde gazetecilik adı altında çok sayıda yeni iş tanımının gelişmesi, yeni unvan ve 
sıfatların eklenmesi, internet gazeteciliği ve dijital medya uygulamalarının da dikkate alınarak yeni bir gazetecilik tanımı yapılması konusunda 
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Kapsam bakımından değerlendirilmesi gereken bir diğer alan ise "medya hizmet sağlayıcılarının haber 
birimleri" dir. Gerçekten, 6112 sayılı Kanun’la, bu haber birimlerinde çalışanlar da Basın İş K.'nun kapsamı içine 
alınmıştır. Anılan kanunun 23. maddesinde açıkça, haber biriminde çalışan basın kartlı personelin Basın İş K.'na tabi 
olduğu düzenlenmiştir. Esasen, 2011 tarihli bu Kanundan önce yürürlükte bulunan ve 1993 yılından itibaren radyo ve 
televizyon yayıncılığında Devlet tekelinin ortadan kalkması üzerine özel radyo ve televizyonların yayın hayatına 
başlamasıyla birlikte, 1994 yılında kabul edilen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun’a göre, radyo ve televizyonların haberle ilgili birimlerinde çalışanlar da Basın İş K. kapsamı içinde yer 
almaktaydı28. Görsel ve işitsel nitelikteki bu iletişim araçlarının haber birimleri dışında çalışanların ise hükmün açık 
düzenlemesi karşısında gazeteci sayılamayacağı açıktır. Bununla birlikte, haber birimlerinde çalışıp haberin 
oluşumuna doğrudan katkı sağlamayanlar da gazeteci olarak değerlendirilmemelidir. Böylece, haber müdürü, 
muhabir, foto muhabiri, spiker, haber kameramanı olarak çalışanlar gazeteci olarak kabul edilebilir29.  

Yukarıda yer verildiği gibi, Basın İş K.'nun kapsamına giren işyerlerinin bir kamu tüzel kişiliğine ait olmaması 
gerekir (m.2). İstisnalar başlıklı 2. maddede genel olarak, kamu tüzel kişilerine ait işyerlerinde30 çalışan memurlar31 ve 
hizmetlilerin32 açıkça bu Kanun kapsamında olmayacağı düzenlenmiştir. Kamu işyerlerinin kapsam dışında 
tutulmasının temel amacının, özel sektörde çalışan gazetecileri korumak olduğu ifade edildiği gibi33; bu düzenlemenin 
arkasında, kamu işyerlerinde fikir ve sanat işlerinde çalışanların mesleki bakımdan özgürce hareket edemeyecekleri 
düşüncesinin yer aldığı da ileri sürülmüştür34. Bunun yanında, kanunun yürürlüğe girdiği dönemde işçi-memur 
ayrımına ilişkin tartışmaların güncel olması nedeniyle, bu işyerlerinin kapsam dışında tutulduğu da belirtilmiştir35. Bu 
düzenlemenin sonucu olarak, bir kamu tüzel kişiliği olan TRT bünyesinde çalışanların Basın İş K. kapsamında 
olmadığı kabul edilmekte36 iken bir ticaret şirketi niteliğinde olan Anadolu Ajansı'nda gazetecilik faaliyetini 
yürütenlerin, Basın İş K. kapsamında gazeteci sayılacağı açıklanmıştır37.   

 
b) Fikir ve Sanat İşinde Çalışma  
Basın İş K. kapsamında gazeteci olarak nitelendirilmek için aranan şartlardan birisi de kanunun kapsamına 

giren bu işyerlerinde her türlü fikir ve sanat işinde çalışmaktır. Fikir ve sanat işinde çalışmak, gazetecilik mesleğinin 
icra edilmesi anlamına gelir38. Kişi fiilen fikir ve sanat işinde çalışıyorsa, sözleşmesinde yapacağı işin kapsamının bu 
nitelikte belirtilmemiş olması gazeteci sayılmasına engel olmamalıdır39. Öğretideki baskın görüş, fikir ve sanat işinin 
bir bütün olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönündedir40. Yani, bir kişinin yaptığı işin, fikir işi olması yanında 
ayrıca bir de sanat işi olması gerekmez. Esasen, bir basın işyerinde üretilen şey, ticari bir mal görünümünde olsa da, 
"fikir işçisi gazetecinin fikri emeğidir"41. Bu fikri ve sanatsal emeği, anılan basın işyerlerinde ortaya koyan kimsenin 
de gazeteci sayılması gerekir. Buna göre, bir gazetede, ekonomi konusundaki bilgi birikimine ve araştırmalarına 
dayanarak güncel ekonomik gelişmeler hakkında köşe yazıları yazan bir kimse ile sanatsal çizimler ile bu gelişmeleri 
resme döken, karikatürize eden bir kimse de gazeteci sayılmalıdır. Özetle gazetenin yazımına doğrudan ve sürekli 
olarak düşünsel ve sanatsal katkıda bulunanlar gazeteci olarak nitelendirilebilir42. 
                                                                                                                                                                                       
açıklamalar için bkz. ŞAHİN, Muzaffer / AVŞAR, Zakir: “Basın İş Kanunu, Sorunlar ve Güncelleme Tartışmaları”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 
S.2, 2016, s.120.  
28 3984 sayılı Kanun'un "haber birimleri" yerine "haberle ilgili birimler" ifadesini benimsemesi karşısında, yeni kanunun kapsam bakımından 
isabetli olarak “haber birimlerini” tercih etmesi konusunda yapılan değerlendirme için bkz. SOYER, s.615.  
29 Y. 9. HD. T.21.06.2018, E.2015/20549, K.2018/13466; Y. 22.HD. T.18.12.2018, E.2016/969, K.2018/27601; Y.9.HD. T.29.02.2016, 
E.2016/5075, K.2016/4168, (Çevrimiçi) http://emsal.yargitay. gov.tr,  22.04.2019. Yargıtay, bu birimlerde çalışanlar bakımından fikir ve sanat 
işinde çalışma koşulunu aramamaktadır. Kanımca da, bu birimlerde çalışanların Basın İş K. kapsamında olduğunu düzenleyen 23. maddede 
ayrıca bir fikir ve sanat işinde çalışma koşulu aranmamaktadır. Öte yandan, bir haberin araştırılması,derlenmesi ve değerlendirilmesi, 
izleyici/dinleyiciyle paylaşılması niteliği gereği bir fikir ve sanat işi olarak görülebilir. Ancak öğretide aksi görüş olarak, bu kimselerin yaptıkları 
işin fikir ve sanat işi olması gerektiği ifade edilmiştir. BAŞTERZİ,.32; SÜMER, Basın İş Hukuku, s.34.  
30 2. maddede bu işverenler, Devlet, vilayet ve belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin yarısından fazlası bu 
teşekküllere ait şirketler olarak sıralanmıştır. 
31 Esasen Basın İş Kanunun kapsamında olmak için aranan en temel şart, çalışmanın bir iş sözleşmesine dayanmasıdır. Bu nedenle çalışması 
statü hukukuna dayanan memurların, madde metninde yer alması gereksizdir.    
32 Maddede geçen hizmetliler ifadesinin kamu tüzel kişiliklerine ait bu işyerlerinde çalışan ve memur olmayan kimseleri ifade ettiği 
belirtilmiştir. GÖKTAŞ / ÇİL, s.21. 
33 ÖZEK, Çetin:  “Basın Hukukumuza Göre Fikir İşçileri ile İşverenler Arasındaki Hukuki Münasebet”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, C.28, S.1, 1962, s.67, yazara göre memur statüsünde çalışanların zaten bir güvenceye sahip olmaları nedeniyle bu kimselerin ikinci 
bir güvenceden yararlandırılmasına gerek duyulmamıştır. SOYER, s.616.  
34  ÇİL, Şahin: "Gazetecinin İş Güvencesi Uygulaması", Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Toplantısı, Basın İş Hukuku Genel 
Esasları ve Uygulama Sorunları, İstanbul, 2006, s.157. 
35 TUNCAY, s.30, GÖKÇEK KARACA, s.73.  
36 TUNCAY, s.30.  
37 GÖKÇEK KARACA, s.73.  
38 SOYER, s.619; TUNCAY, s.31; Y. HGK. T.26.02.2014, E.2013/9-592, K. 2014/183, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 02.05.2019.  
39 GÖKTAŞ / ÇİL, s.28.  
40 ŞUĞLE, Gazeteci, s.65; SÜMER, Basın İş Hukuku, s.40; SOYER, s.619.  
41 ŞAKAR, s.49; Gazeteci olarak kabul edilecek kişinin fikri çalışmasının bedeni çalışmasından fazla olması yönündeki açıklamalar için bkz. 
ÖZEK,  s.64 vd.  
42 SÜZEK,, s.228.  
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Önemle belirtmek gerekir ki, "her türlü fikir ve sanat işi" ilk bakışta gazetecilik kavramını oldukça genişletir bir 
niteliktedir. Örneğin, bir basın işyerinde finanstan sorumlu bir kimsenin, temelde yaptığı işin de fikir işi olduğu 
düşünülebilir. Bir gazetede çalışan muhabir ile avukat arasında gazeteci niteliğinin belirlenmesi bakımından fikir işi 
kavramı oldukça yetersizdir43. Ancak bu kimsenin, işyerinde; güncel olayları derleyen yani haber toplayan, konu 
hakkında röportajlar yapan bir muhabir ile aynı işi yaptığı da söylenemez. Bir başka ifadeyle, "her gazeteci fikir 
işçisidir, ancak her fikir işçisi gazeteci değildir"44. Bu nedenle öğretide isabetli olarak, fikir ve sanat işinin içeriğinde 
bilgi (enformasyon) unsurunun yer alması ve bunun günümüz olayları ile bağlantı olması gerektiği (aktüalite) 
üzerinde durulmuştur45.  

Yargıtay'a göre de, fikir ve sanat işinde çalışma ölçütü, gazetecilik mesleğinin yerine getirilmesine ilişkin 
olarak,  doğrudan doğruya bu alanda çalışmayı ifade eder. Buna göre, yazar, muhabir, redaktör, düzeltmen, çevirmen, 
fotoğrafçı, kameraman, ressam, karikatürist gibi çalışanlar gazetecilik mesleği ile doğrudan doğruya ilgili olup, 
gazeteci olarak değerlendirilmelidir46.  Fikir ve sanat işinde çalışma, zihinsel bir faaliyeti ve giderek üstün yaratıcılık 
yeteneğini gerektirmektedir47. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında, Basın İş K. kapsamına sadece gazetecilik 
mesleğini yerine getirenlerin girdiği, bir başka ifadeyle, "gazetenin redaksiyonuna (yazımına) doğrudan ve sürekli 
olarak düşünsel veya sanatsal katkıda bulunanların gazeteci sayılarak Kanun kapsamında kabul edildiği" üzerinde 
durmuştur. Aynı kararda, düşünsel ve sanatsal bir faaliyette bulunmayıp, gazete, dergi veya haber ajansının idari ya da 
teknik işlerini yürütenlerin, idare veya personel müdürlerinin, ilan, pazarlama, satış, muhasebe işlerinde görev 
yapanların, sekreterlerin, gazetenin basımı ve dağıtımı işlerinde çalışanların iş akdiyle çalışmalarına karşın Basın İş 
K.'nun uygulama alanı dışında oldukları açıklanmıştır48. Yargıtay'ın yerleşik kararlarında, özel radyo ve 
televizyonların haberle ilgili birimlerinde çalışanlar yönünden fikir ve sanat işi yapma koşulunun söz konusu olmadığı 
da belirtilmiştir49. 

 
c) Basın İş Sözleşmesine Dayanarak Çalışma ve İş Kanunu'ndaki İşçi Tanımı Dışında Kalma  
Yukarıda yer verildiği gibi, Basın İş K.'nda gazeteci, "Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret 

karşılığı çalışanlar" olarak belirlenmiştir (m.1/2). Kanun her ne kadar "ücret karşılığında" çalışmaktan söz etse de, 
burada zorunlu olarak bulunması gereken unsurun (basın) iş sözleşmesine dayanarak çalışma olduğu kabul 
edilmektedir50. Gerçekten, işçi sayılan gazetecinin bu niteliğe sahip olması için işveren ile arasındaki çalışma 
ilişkisinin iş sözleşmesine dayanması gerekir. Aksi halde, çalışmanın karşılığında bir bedel ödense bile, çalışma iş 
sözleşmesine dayanmıyorsa, gazetecilik niteliğinden de söz edilemez. Hemen belirtilmelidir ki, bu sözleşmenin tam 
veya kısmi süreli ya da belirli, belirsiz süreli olması önemli değildir. 

Gazeteci ve işveren arasındaki ilişkinin iş sözleşmesine dayanması nedeniyle, iş sözleşmesinin unsurları olan, 
ücret, iş görme ve bağımlılık unsurlarının bu sözleşmede de bulunması gerekir. Aksi halde taraflar arasındaki 
sözleşme bir iş sözleşmesi değildir. Nitekim, Basın İş K.’nun 4. maddesinde, gazeteci ile işveren arasındaki iş 
sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve sözleşmede işin türü ile ücret miktarının yazılmasının gerektiği 
düzenlenmiştir. O halde, gazetecinin iş görme borcunun esasları iş sözleşmesine göre belirlenecektir51. Bağımlılık 
unsuru ise gazetecinin basın özgürlüğü, yaptığı işin kamu yararı niteliği ve teknolojik gelişmeler karşısında, klasik iş 
sözleşmesi kadar belirgin olmasa da basın iş sözleşmesinde de aranması gereken bir unsurdur52. Son olarak, ücret de 

                                                   
43 ŞUĞLE, Mehmet Ali: "Basın İş Kanununun Kişi Bakımından Kapsamı, Gazeteci Kavramı ve İş Sözleşmesinin Kurulması" (Kişi 
Bakımından), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Toplantısı, Basın İş Hukuku Genel Esasları ve Uygulama Sorunları, İstanbul, 2006,  
s.29.   
44 TUNCAY, s.38.  
45 ŞUĞLE, Gazeteci, s.76; GÖKÇEK, KARACA, s.80; UÇUM / KARATAŞ, s.578. 
46 Y. 22. HD. T.27.03.2018, E.2017/11734, K.2018/7875, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 08.05.2019. 
47 Y. 9.HD. T. 22.01.2006, E.2006/134, K.2006/112,  (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 08.05.2019. 
48 "Somut olay değerlendirildiğinde; davacı vekili davacının davalı şirketin K...TV adlı işyerinin medya grubunda 5953 Sayılı Kanuna tabi 
olarak yayın yönetim koordinatörü görevini yürüttüğünü iddia etmiştir. Davalı vekili ise cevap dilekçesinde davaya konu edilen alacaklara dair 
açıklamalarda bulunmuş ancak davacının 5953 Sayılı Kanun kapsamında çalışmadığına dair bir itiraz ileri sürmemiştir.Dinlenen davacı tanıkları 
davacının yayın yönetim koordinatörü olarak çalıştığını beyan etmişlerse de yaptığı işe dair ayrıntılı bilgi vermemişlerdir.Bununla birlikte dosya 
içinde bulunan Bakırköy 6. İş Mahkemesi'nin 13.03.2008 gün ve 2007/827 E., 2008/61 K. sayılı işe iade dava dosyasında beyanı alınan davacı 
işçinin tanıklarından S. P. yayın yönetim direktörü olan davacının aynı zamanda K...Magazin Dergisi sorumlu yazı işleri müdürü, haber genel 
yayın yönetmeni ayrıca izleyici temsilcisi olarak çalıştığını belirtmiştir.Bundan başka işe iade dava dosyası içinde bulunan 17.07.2007 tarihli 
fesih bildiriminde davacının iş sözleşmesinin 5953 Sayılı Kanun'un 6. maddesine uygun olarak yasal hakları ödenmek sureti ile feshedildiği 
yazılı olduğu gibi, personel statü formunda davacının yaptığı iş "yayın-yönetim koordinatörü" olarak belirtilmiştir.Bunun gibi davalı işverence 
düzenlenen "Kıdem, İhbar ve İzin Hesaplama Formu"nda davacı işçinin tabi olduğu kanun 5953 Sayılı Kanun olarak yazılmıştır. K... Magazin 
Dergisinin sayı:43, 4-10 Temmuz 2007-27 sayısında da davacının isminin sorumlu yazı işleri müdürü olarak yer aldığı görülmektedir.Bu 
durumda davacı işçinin 5953 Sayılı Kanun kapsamında çalıştığı dosya içeriğindeki deliller ile sabittir." Y. HGK. T.07.06.2017, E.2015/9-2310, 
K.2017/1086, (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 08.05.2019. 
49 bkz. 29. dipnotta yer alan Yargıtay kararları ve oradaki açıklamalar.   
50 OĞUZMAN, s.862; GÖKTAŞ / ÇİL, s.8; GÖKÇEK  KARACA, s.83; SOYER, s.626.  
51 SÜMER, Basın İş Hukuku, s.45.  
52 ŞAKAR, s.48; GÖKÇEK KARACA, s.84; SÜMER, Basın İş Hukuku, s.63.  
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gazetecinin iş görme borcunu yerine getirilmesi karşısında işveren tarafından ödenmesi gereken bir borçtur53. Bu 
yaklaşımla, sayılan bu unsurların bir arada bulunmaması yani çalışmanın basın iş sözleşmesine dayanmaması 
durumunda, gazete ve süreli yayınlarda, haber ve fotoğraf ajanslarında çalışan kimsenin gazeteci sayılması mümkün 
değildir.  

Uygulamada basın çalışanlarının üç ayrı şekilde istihdam edildiği açıklanmıştır54. Buna göre ilk istihdam 
biçimi, basın iş sözleşmesine dayanarak gazeteci çalıştırmaktır. İkinci çalışma şekli ise, serbest gazetecilik55 olarak 
adlandırılan telif/kaşe/haber başı ücreti karşılığında çalışma sistemidir56. Üçüncü olarak da, sayılan bu iki çalışma 
biçiminin dışında tutulan ve hukuki anlamda stajyer olmasalar da kişilerin uzun yıllar "stajyer" olarak çalıştırılması 
sayılabilir57.  

Bu kimselerden; haber, fotoğraf ve yazılarını basın kuruluşlarına bir bedel karşılığında sunan ve bu çalışmasına 
dayanarak gelir elde eden serbest gazeteciler üzerinde durulmalıdır. Bu kimseler genellikle bir yayın sözleşmesine 
dayanarak ve telif ücreti karşılığında faaliyet göstermektedir. Yine, bir fikir ve sanat işi yapan ancak eser sözleşmesine 
göre çalışan (örneğin bir gazetede yayınlanmak üzere resim çizen) bir kişi de gazeteci olarak kabul edilmez58. Benzer 
olarak, bir gazeteye zaman zaman makale gönderen bir öğretim üyesinin de gazeteci sayılmaması gerekir59. Ancak 
önemle belirtilmelidir ki, tarafların aradaki sözleşmeyi yayın sözleşmesi ya da ödenen karşılığı telif ücreti olarak 
nitelendirmesi, gazeteci ile işveren arasında bir iş sözleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmez. İş sözleşmesinin 
unsurlarının varlığı halinde, bu sözleşmeye dayanarak çalışan kimse de gazeteci sayılacaktır60. Konu hakkında 
Yargıtay'ın bir kararında, ulusal bir gazeteye karikatür çizen bir kimsenin çalışmasına dayanak teşkil eden 
sözleşmenin eser sözleşmesi mi yoksa iş sözleşmesi mi olduğu tartışılmıştır. Karara konu olan olayda, davacı kısmi 
süreli olarak evinden çalışmakta ve aynı zamanda bir başka işverene bağlı olarak da iş görmektedir. Yerel mahkeme, 
bu iki bilgiye dayanarak, kişinin eser sözleşmesine göre çalıştığına karar verse de, yüksek mahkeme kararı bozmuş ve 
bağımlılık unsuru üzerinde de durarak işin işverenin işyerinde görülmesinin şart olmadığını, ulusal gazetenin haber 
akışının da çoğunlukla işyeri dışında çalışan kimseler aracılığıyla sağlandığını açıklamıştır61.   

Basın İş K.'nda gazetecilik niteliğine ilişkin olarak, "İş Kanunundaki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan 
kimselere" de yer verilmiştir. Öğretide bu ifadenin, yalnızca beden gücüyle ya da bedeni çalışması fikri çalışmasına 
üstün olarak çalışan kimselerin gazeteci sayılmamaları amacıyla getirildiği, esasen bu düzenlemenin de kanunun 
yayımlandığı dönemde yürürlükte bulunan 3008 sayılı İş Kanunu'nun beden işçisi – fikir işçisi ayrımı yapması ve 
bunlardan beden işçisini kapsamı içine almasıyla ilgili olduğu açıklanmıştır62.  Bugün için İş K.'nda bu yönde bir 
ayrım bulunmasa da, gazetecilerin yine de İş K.'nun kapsamı dışında bulunduğu açıktır. Esasen, İş K.'nun kapsama 
ilişkin 4. maddesinde kapsam dışı olarak gazetecilere yer verilmese de, Basın İş K. uygulama alanına giren kimseler 
bakımından özel düzenlemeler getirdiğinden, bu kişilere Basın İş K. uygulanacaktır63.  

  
III. HÜKMÜN KONU (ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ) BAKIMINDAN KAPSAMI  
A. Genel Olarak 
Gazetecinin (basın) iş sözleşmesi devam ederken, başka bir işte çalışıp çalışamayacağı, Basın İş K.'nun 13. 

maddesinde düzenlenmiştir. Esasen 13. maddede iki ayrı konu düzenlenmekte iken maddenin başlığı "Rekabet 
memnuiyeti" şeklindedir. Böylece ilk bakışta, anılan maddenin, gazetecinin başka bir işte çalışmasını yasaklayan bir 
düzenleme olduğu düşünülebilir. Ancak, 13. maddenin ilk fıkrası "Gazeteci işverenle yaptığı mukavelede aksi 
zikredilmediği takdirde dışarda, basınla alakası olsun veya olmasın, başka iş tutmakta serbesttir." kuralını 
                                                   
53 Basın iş sözleşmesinde ücrete ilişkin açıklamalar hakkında bkz. ULUCAN Devrim: "Basın İş Kanunu'nda Ücret ve Hükümleri", Legal İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Toplantısı, Basın İş Hukuku Genel Esasları ve Uygulama Sorunları, İstanbul, 2006, s.37 vd. 
54 ŞAHİN / AVŞAR, s.120. Gazetecilere ilişkin değişik sınıflandırmalar için bkz. TUNCAY, s.39 vd.; GÖKÇEK, KARACA, s.58 vd. 
55 BOHÉRE, , s.11; TUNCAY, s.39; ŞAKAR, s.52;  BITTNER, Andreas K.: Managing Change: Innovation and Trade Unionism in the News 
Industry, European Federation of Journalists, Brussels, 2011, s.11;  BRÉDART, HOLDERNESS, s.26. 
56 Bu çalışma türü, taşra ya da yurt dışı muhabirliklerinde sıkça uygulanmakta ve çalışana her bir haber, fotoğraf veya video karşılığında ödeme 
yapılmasına dayanmaktadır. ŞAHİN /AVŞAR, 121. Serbest gazetecilere ilişkin çeşitli ülke uygulamaları hakkında bkz. NIES, Gerd / 
PEDERSİNİ,Roberto : Freelance Journalists in the European Media Industry Report, Brussels, European Federation of Journalists, 2003, s.7 vd. 
57 Bu kimselerin genellikle iletişim fakültesi öğrencileri ya da gazeteciliğe hevesli kişilerden oluştuğu ifade edilmiştir. ŞAHİN / AVŞAR, s.121; 
ayrıca bkz. ŞAKAR, s.59; GÖKTAŞ / ÇİL, s.151; ŞUĞLE, Gazeteci, s.112. Avrupa'da da genç gazetecilerin uzun yıllar güvencesiz 
çalıştırıldıkları gözlemlenmiştir. BRÉDART / HOLDERNESS, s.27; BITTNER, s.3. 
58 ÖZEK, s.64. 
59 BOHÉRE, s.7;  
60 Gazetecilik niteliğinin ispatına ilişkin açıklamalar için bkz. ÖZEKES, s.195. 
61 “Davacının kısmi süreli çalışan olarak “home office” yöntemiyle evinde çalıştığı, çalışma süresinin kısmi süreli çalışma şeklinde gerçekleştiği, 
tarafların kabulünde olduğu üzere davacıyı üç buçuk yıl süreyle bu şekilde çalışmasını sürdürdüğü, iş sözleşmesinin kurulması açısından işin 
davalı işverenin iş yerinde görülmesi veya onun üretim araçlarıyla yerine getirilmesi şeklinde bir zorunluluk olmadığı, davalı işverenin tüm yurt 
çapında örgütlendiği, gazeteye haber akışının işyeri dışında görev yapan muhabirler ve diğer çalışanlar tarafından yerine getirildiği de gözden 
kaçırılmaması gerektiği, davacının düzenli olarak gazetenin hafta sonu ve diğer eklerine karikatür çizmek suretiyle davalı şirkete hizmet verdiği, 
taraflar arasındaki işin sürekliliği, hizmet süresinin belirsiz olması, düzenli olarak gazetenin bir bölümünün davacıya tahsis edilerek ayrılan yere 
çizim yapmasının istenilmesi iş ilişkisinin kurulduğunun açık göstergesi olduğu anlaşılmaktadır".Y. 9.HD. T.26.10.2015, E.2015/30228, 
K.2015/29979, (Çevrimiçi) www.lexpera.com.tr, 08.05.2019.  
62 TUNCAY, s.38; GÖKÇEK KARACA, s.82; SÜMER, Basın İş Hukuku, s.47.  
63 SÜMER, Basın İş Hukuku, s.47.  
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düzenlemiştir. O halde bu maddenin rekabet yasağı ile doğrudan bir ilgisinin olduğu söylenemez64. Hükmün ikinci 
fıkrası ise "İş akdinin feshinden sonraki zaman için gazetecinin mesleğini icra serbestisini takyit eden hükümler 
batıldır." düzenlemesine sahiptir. Görüldüğü gibi bu düzenleme de belirli şartların varlığı halinde, iş sözleşmesinin 
bitiminden sonra, işçinin işverenle rekabete girişmesini yasaklayan rekabet yasağı sözleşmesinin (TBK. m.444) 
yapılamayacağı bir duruma işaret etmektedir. Bir başka ifadeyle madde, gazetecilik mesleğinin icrası bakımından 
rekabet yasağını değil, aksine bu yasağı getiren hükümlerin geçersiz olduğunu düzenlemektedir. Kanımca bu 
maddenin başlığının "Gazetecinin başka işte çalışması" olarak düzenlenmesi daha yerinde olurdu. Böylece, ilk fıkrada 
iş sözleşmesi devam ederken başka işte çalışmanın koşullarına, ikinci fıkrada da iş sözleşmesinin sona ermesinden 
sonra başka işte çalışmaya ilişkin özel düzenlemeye yer veren hükmün içeriği ve başlık arasında bir uyumun 
varlığından söz edilebilirdi.  

Gazetecinin iş sözleşmesi devam ederken başka bir işte çalışabileceğini düzenleyen hükmün amacı gazetecinin 
korunmasıdır. Esasen gazetecinin korunmasının, genel olarak Basın İş K.'nun da temel amacı ve gerekçesi olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Buna göre, ağır koşullarda ve uzun çalışma saatlerinde çalışan, yaptığı işin kamusal yönü 
oldukça baskın olan, mesleki tarafsızlık ve bağımsızlığını sürdürülmesinin de göz ardı edilemeyeceği gazetecilerin, 
yasal düzenlemelerle korunmuş bir çalışma düzeninde görevlerini yerine getirmeleri oldukça önemlidir65. Bu nedenle, 
mesleğin düşük gelirli, riskli ve yıpratıcı niteliği gereği gazetecilerin kural olarak, iş sözleşmesi devam ederken başka 
bir işte çalışmasına izin verilmiştir. Ancak öğretide, gazetecileri korumak amacıyla getirilen bu hükmün, mesleğin 
ciddiyetini ve güvenilirliğini zedeleyebileceğine de işaret edilmiştir66. Ülke uygulamalarına bakıldığında da, kanun 
hükmü veya meslek içi uygulamalar nedeniyle, kimi ülkelerde gazetecilerin başka işte çalışmalarına izin verilmediği, 
kimi ülkelerde ise meslekle bağdaşan işlerde çalışmalarının kabul edildiği görülmüştür67. Ancak genel olarak 
gazetecilerin başka işte çalışması mümkündür68.  

Esasen başka işte çalışmak, İş K. bakımından da yasaklanmış değildir. Bir işte, yasal haftalık çalışma süresinin 
tamamında çalışmayan işçinin kalan süre bakımından başka bir işte çalışması mümkündür69. Ancak, işçinin yaptığı 
diğer iş sadakat borcuna aykırılık oluşturuyorsa bu durumda üçüncü kişiye karşı bir hizmette bulunamaz (TBK. 
m.396/3). Basın İş K. ise gazetecinin başka işte çalışabileceğini, İş K.'ndan farklı olarak açıkça düzenlemiştir. Öte 
yandan, kanunda bu hükmün açıkça düzenlenmiş olması, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı olarak tam süreli 
bir sözleşme ile çalışan gazetecinin başka bir işte çalışmasına izin verildiği anlamına gelmez. Basın İş K.'nda haftalık 
çalışma süresine yer verilmemiş ancak günlük çalışma süresi açıkça düzenlenmiştir. Buna göre gazeteciler için 
"günlük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerinde sekiz saattir" (ek m.1/1). Bunun yanında gazetecilerin hafta tatili de 
her altı günlük fiili çalışmanın ardından bir gün, devamlı gece çalışanlar bakımından ise iki gün olarak belirlenmiştir 
(m.19/1). Böylece, devamlı gece çalışanlar için haftalık çalışma süresi kırk saat iken gündüz çalışanlar bakımından bu 
süre kırk sekiz saattir70. O halde, gazetecinin başka bir işte çalışması ancak haftalık kırk sekiz ya da kırk saatin altında 
çalışması ve başka işte de bakiye süreyle sınırlı olarak çalışması halinde kabul edilmelidir. Bu nedenle hükümden, 
gazetecinin haftalık çalışma süresini dikkate almaksızın, bu sürenin üstünde çalışabilmesi değil, iş sağlığı ve güvenliği 
gereğince günlük ve haftalık çalışma süresi kadar çalışabilmesi anlaşılmalıdır71. Ancak, 13. maddede getirilen bu 
çalışma serbestliğinin gazeteciler tarafından daha çok, bir iş sözleşmesiyle çalışırken aynı zamanda serbest gazeteci 
olarak faaliyet göstermek şeklinde kullanıldığı da bilinmektedir. Uygulamada iş sözleşmesiyle çalışan gazetecinin 
çalışma saatlerini tespit etmek mümkündür. Ancak haberlerini, haber başı/kaşeli ya da telif ücreti olarak isimlendirilen 
ücretlerle başka işverenlere satan gazetecilerin bu ikinci işte kaç saat çalıştığının tespiti kolay değildir. Bu nedenle, 
gazetecinin başka işte çalışmasının ancak toplam sürenin haftalık 48 saati aşmayacağı hallerde mümkün olduğunu 
söylemek, yukarıda verilen örnekte olduğu gibi serbest gazetecilerin çalışma sürelerinin tespitindeki güçlük nedeniyle 
her zaman mümkün değildir.  

  
B. Çalışmanın Niteliği  
1. Çalışmanın Gazetecilik Dışında Başka Bir İş Olup Olmaması  
Basın İş K.'nun 13. maddesi, gazetecinin "basınla alakası olsun veya olmasın" başka bir işte çalışabileceğini 

düzenlemiştir. İlk bakışta maddenin oldukça açık olduğu düşünülebilir. Ancak, yukarıda yer verildiği gibi bir 
kimsenin gazeteci niteliğini taşıması için gereken şartlar ele alındığında, basın dışında başka bir işte çalışan kimsenin 
gazeteci niteliğini kaybedip kaybetmeyeceği tartışılmalıdır. Başka bir ifadeyle, gazetecilik mesleğinin başlıca geçim 
                                                   
64 ŞUĞLE, Mehmet Ali : "Basın İş Kanunu'na Göre Gazetecinin Başka İşte Çalışması" (Başka İşte Çalışma), Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan, 
C.1, Beta, İstanbul, 2011, s.188.  
65 BRÉDART / HOLDERNESS, s.25; BITTNER, s.11. 
66 ŞUĞLE, Başka İşte Çalışma, s.189. 
67 Örneğin, Danimarka'da meslek içi uygulama nedeniyle gazetecilerin başka işte çalışması mümkün değildir, BOHÉRE, s.27.  İtalya'da ise 
profesyonel ve profesyonel olmayan şeklinde sınıflandırılan ve özel bir sicile kaydedilen gazetecilerin gazetecilik dışında (akademisyenlik vb. 
gibi bazı istisnalar dışında) başka işte çalışması kanun gereği mümkün değildir.  NIES, PEDERSINI, s.35. Fransa'da da gazetecilikle 
bağdaşmayan işlerin (örneğin reklamcılık gibi), gazeteciler tarafından yapılamayacağı kabul edilmektedir. ŞUĞLE, Başka İşte Çalışma, s.189. 
68 BOHÉRE, s.28 vd. 
69 SÜZEK, s.272; ÇELİK, Nuri / CANİKLİOĞLU, Nurşen / CANBOLAT Talat : İş Hukuku Dersleri, 31. bs. Beta, İstanbul, 2018, s.194. 
70 SÜMER, Basın İş Hukuku, s.252.  
71 Aynı yönde, ŞUĞLE, Başka İşte Çalışma, s.196. 
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kaynağı olmasının gerekip gerekmediği, başka işte çalışma serbestliği bakımından da önemlidir. Nitekim öğretide, 
aşağıda yer verildiği üzere, gazeteciliğin başlıca geçim kaynağı olup olmadığı tartışılmıştır. Bu nedenle öncelikle bu 
tartışma üzerinde durulmalı, buradan çıkarılacak sonuç çerçevesinde 13. maddenin içeriği ortaya koyulmalıdır.  

Gazetecilik mesleğinin asıl meslek olarak seçilmiş olması, başlıca geçim kaynağının gazetecilik mesleği olup 
olmadığı; hem kişinin gazeteci olarak nitelendirilmesi için hem de gazetecinin başka bir işte çalışması bakımından 
önemlidir. Öğretide ilk görüş, gazetecilik niteliğinin, gazetecilik mesleğinin asıl meslek olarak seçilmesine bağlı 
olduğunu ifade etmektedir72. Bu görüşe göre, gazetecilik kavramının unsurları arasında, gazetecilik mesleğinin doğası 
gereği, mesleğin başlıca geçim kaynağı olarak seçilmesi de yer alır73. Bir başka ifadeyle meslek kavramı, geçimini 
sağlamak amacıyla sürekli olarak yürütülen faaliyet anlamına geldiğinden, gazeteciliği seçen bir kimsenin de bu 
faaliyeti sürekli olarak yürütmesi beklenir. Burada önemli olan gazetecilik mesleğinden elde edilen gelirin seviyesi 
değil, gazeteciliğin asıl meslek olarak seçilmiş olmasıdır74. Yine, başlıca geçim kaynağının belirlenmesinde, düzenli 
olarak emek ve mesaiyi gerektirmeyen gelirler ile düzenli bir çalışma sonucu elde edilmeyen gelirler göz önünde 
bulundurulmamalıdır75.  

Aksi görüşe göre, gazetecinin faaliyetinin bir ücret karşılığı olması zorunlu da olsa gazeteciliğin başlıca geçim 
kaynağı olarak seçilmesi gerekmez76. Bu görüşün hareket noktası ise 13. maddeden kaynaklanmaktadır. 13. maddenin, 
gazeteciye basın içinde veya dışında bir işte çalışmasına imkan verdiğini kabul eden bu görüşe göre, gazetecilik 
mesleği dışında bir mesleğin başlıca gelir kaynağı olarak seçilmesi mümkündür.  Öte yandan, gazetecinin aldığı 
ücretin ayrıca başlıca geçim kaynağı olması ölçütü, Basın İş K.'nda yer almamaktadır77. Gazetecinin, kanunun 
kapsamına giren işyerlerinde basın iş sözleşmesi ile ücret karşılığında çalışması (kısmi olarak çalışsa bile), gazetecilik 
mesleğini yerine getirdiği anlamına gelmektedir.  

Kanımca da, bu ikinci görüşü kabul etmek gerekir. Zira, bir kimsenin gazeteci sayılması ve Basın İş K. 
kapsamına girmesi için gereken şartların neler olduğu Basın İş K.'nda açıkça düzenlenmiştir. Sayılan bu şartlar dışında 
kanunun kapsamını daraltan nitelikte bir yorum yaparak, aynı zamanda gazeteciliğin başlıca geçim kaynağı olarak 
seçilmesi şartının aranması isabetli değildir. Üstelik, gazetecilerin kısmi süreli sözleşmelerle ve düşük ücretlerle 
çalıştığı bir çalışma düzeninde bu şartı aramak, Kanun'un kapsamını bir hayli daraltacak ve bu kimseleri gazetecilere 
özgü olarak getirilen düzenlemelerden yoksun bırakacaktır. Bu nedenle, kanunun aradığı şartları taşıyıp gazeteci 
olarak kabul edilen bir kimse, başlıca geçim kaynağı olarak bu mesleği seçmemiş olsa da, gazeteci olarak kabul 
edilmelidir. Ancak eklemek gerekir ki, gazetecilerin ayrı bir kanunla korunması, bu mesleğin önemi ve güçlükleri 
nedeniyledir. Bu korumadan yararlanması gerekenler de bu mesleği ek bir uğraş, bir hobi olarak değil profesyonel 
anlamda asıl mesleği olarak seçen ve yürüten kimseler olmalıdır. Dolayısıyla olması gereken hukuk açısından, 
gazetecilerin, bu mesleği asıl meslek olarak yürüten kimseler olarak belirlenmesi daha yerindedir78. Öte yandan, bir 
kimsenin geçimini sağlamak amacıyla ya da başlıca olarak hangi mesleği seçtiğinin tespitindeki güçlükler de dikkate 
alınmalı, bu konuda objektif kriterler benimsenmelidir.  

Esasen, yukarıda gazetecilik mesleğinin başlıca geçim kaynağı olarak seçilmesini kabul eden yazarlar, 
gazetecinin basınla ilgili olsun veya olmasın başka iş yapmakta serbest olduklarını belirtmiştir79. O halde bu görüşe 
göre, yapılan diğer iş, gazetecinin başlıca geçimini sağladığı bir iş olursa bu durumda kişinin gazetecilik sıfatı da 
ortadan kalkacaktır80. Yani yapılan başka işin sınırı, gazetecinin ağırlıklı olarak geçimini sağlayacak düzeyde 
olmamasıdır. Ancak ikinci görüş kabul edildiğinde, gazetecilik bakımından asıl iş şartının aranması gerekmez ve 
giderek 13. maddenin açık hükmü karşısında gazetecinin yaptığı başka işin, basın içinde ve basın dışında olması da 
mümkündür81.  

2. Çalışmanın Bağımlı veya Bağımsız Bir Çalışma Olması 
Gazetecinin başka bir işte çalışmasına ilişkin olarak üzerinde durulması gereken bir diğer konu da çalışmanın 

bağımlı ya da bağımsız bir çalışma olup olamayacağıdır. Esasen 13. maddede bu yönde bir sınırlama bulunmamakta 
ve hükümde "başka iş tutmak" ifadesi geçmektedir.  O halde gazetecinin, bağımlı ya da bağımsız olarak faaliyet 
gösterip başka bir işte çalışabilmesi mümkündür.  

Gazetecinin bir iş sözleşmesi ile bir başka işverene karşı basın içi veya basın dışı bir işte çalışması konusunda 
yukarıda yapılan açıklamalar, bağımsız çalışma halinde de geçerlidir. Buna göre gazeteci, bağımsız olarak kendi nam 

                                                   
72 TUNCAY, s.37; ŞAKAR, s.65, GÖKTAŞ / ÇİL,  s.9; SOYER, s.626; GÖKÇE, s.21 
73 TUNCAY, s.37; ŞAKAR, s.65; GÖKTAŞ /ÇİL, s.9. 
74 "Örneğin, spor yaşamını sona erdirmiş bir futbolcunun her hafta bir ya da iki gün öze bir televizyon kanalında yüksek bir tutar karşılığında 
güncel futbol karşılaşmalarını birkaç saat yorumlaması, gazeteci olarak kabul edilmesini gerektirmez.", SOYER, s.627. 
75 GÖKTAŞ / ÇİL, s.9. 
76 OĞUZMAN, s.874; ŞUĞLE, Kişi Bakımından, s.35; GÖKÇEK KARACA, 83; SÜMER, Basın İş Hukuku, s.46; UÇUM / KARATAŞ, s.592. 
77 SÜMER, Basın İş Hukuku, s.46. 
78 Aynı yönde ŞUĞLE, Başka İşte Çalışma, s.195.  
79 ŞAKAR, s.57; TUNCAY, s.46. Ancak yazarlar uygulamada toplu iş sözleşmeleri ile bu yolun kapatıldığın açıklamıştır.  
80 GÖKTAŞ / ÇİL, s.176.  
81 "Örneğin başka bir iş yapan kişi, bir basın işvereni ile günde iki saatlik gazetecilik çalışmasını içeren bir iş sözleşmesi yaptığında, bu 
çalışmasından dolayı Basın İş Kanunu'ndan yararlanacaktır." ŞUĞLE, Başka İşte Çalışma, s.194; "Basın İş Kanunu bu düzenleme ile 
gazetecinin, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, basınla ilgili olsun veya olmasın bir başka işte çalışmasını engellememiştir." SÜMER, Basın 
İş Hukuku,  s.100.   
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ve hesabına herhangi bir faaliyette bulunabileceği gibi yine basın içi bir iş yaparak aynı zamanda serbest gazeteci 
olarak çalışabilir. Esasen uygulamada gazetecilerin çoğunlukla tercih ettikleri çalışma da bu yönde olmaktadır. 

  
IV. BAŞKA İŞTE ÇALIŞMANIN SINIRLANDIRILMASI  
A. Genel Değerlendirme  
Gazetecinin iş sözleşmesi devam ederken başka işte çalışma serbestliği kesin ve mutlak değildir. Buna göre, 13. 

maddenin açık düzenlemesi gereğince tarafların yaptığı sözleşmede aksinin kararlaştırılabilmesi mümkündür. Bunun 
yanında, Basın Kartı Yönetmeliği de, basın kartı verilebilmesi için gazetecinin, gazetecilik faaliyeti dışında başka bir 
işte çalışmamasını aramıştır. 

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer konu da, gazetecinin başka bir işte çalışmasının sadakat borcu 
gereğince sınırlandırılıp sınırlandırılmadığıdır. Bu konu özellikle gazetecinin basın içinde başka bir işte çalışmasında 
daha da önem taşır. Kuşkusuz, bir iş sözleşmesi ile işverene karşı iş görme borcunu yerine getiren gazeteci de sadakat 
borcu altındadır (TBK. m.396/1). Zira bu borç, iş sözleşmesinin kişisel ilişki kurmasından kaynaklanır82. Gazetecinin 
sadakat borcu, işverenin ve işletmenin haklı çıkarlarını koruma ve onlara zarar verebilecek davranışlardan kaçınması, 
doğruluk ve bağlılığa uygun davranışlarda bulunması olarak açıklanabilir83. Kuşkusuz, meslek içi rekabetin son derece 
yoğun olduğu bu alanda gazetecinin sadakat borcu da bir o kadar önemlidir.  

Sadakat borcunun bir diğer görünümü de, iş sözleşmesi devam ederken işveren ile rekabet etmeme borcudur. 
Bu borç gereği, işçi iş sözleşmesi devam ederken işverene zarar verecek şekilde başka bir işte çalışamaz. Bir 
yapmama borcu niteliğinde olan bu borcun, gazeteciler açısından da mevcut olup olmadığı ise 13. madde hükmü 
gereğince özel olarak değerlendirilmelidir. 13. madde, gazetecinin sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadığı sürece başka 
işte çalışmasına açıkça izin vermiştir. Eğer Basın İş K.'nda da bu yönde bir hüküm bulunmasaydı; başka işte 
çalışmanın, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri bir kenara bırakılırsa, sözleşme ve sadakat borcu gereğince 
sınırlandırılabileceği söylenebilirdi. Ancak kanun, İş K.'nun aksine, işçinin başka bir işte çalışması konusunda açıkça 
bir düzenleme getirmiş ve sözleşme dışında başka işte çalışmayı engellememiştir84. Öte yandan işverene sözleşmeyle 
bu durumun aksini kararlaştırabilme hakkının verilmesi de, iş ilişkisinde işçinin rekabet etmeme borcunun da yer 
almasını isteyen işverenin bu borcu sözleşme ile işçiye yükletebilmesine izin verir85.  

Öte yandan gazetecinin, (basın) iş sözleşmesi ile iş görme borcunu yerine getirdiği işverene karşı sır saklama 
borcunun da (TBK. m.396/4) önemle dikkate alınması gerekir. Kuşkusuz sır saklama borcu gazeteci için de geçerlidir. 
Buna göre gazeteci, basın kuruluşu içindeki bilgileri başkasına aktarmamak, çalıştığı basın kuruluşunun haber 
kaynaklarını başka işverenlerle paylaşmamak zorundadır86. Örneğin gazetecinin, işverenin işyerinden bilgi toplayarak 
elde ettiği haberleri, işverenin itibar ve şöhretine zarar getirerek serbest gazetecilik faaliyeti kapsamında bir başka 
işverene sunması sır saklama borcuna aykırılık teşkil edecektir ve bu durum işverene haklı nedenle fesih imkanı 
verecektir (m.11/3). Böylece, başka bir işte çalışması serbest olan gazetecilerin dahi, sır saklama borcuna uyma 
yükümlülükleri devam etmektedir.  

  
B. Sözleşme İle Sınırlandırma  
Gazetecinin başka bir işte çalışmasının sözleşme ile sınırlandırılması 13. maddenin açık hükmü gereğince 

mümkündür. Maddede bu husus, "Gazeteci işverenle yaptığı mukavelede aksi zikredilmediği takdirde ... " ifadesi ile 
düzenlenmiştir. Böylece, gazetecinin gerek basın içinde gerekse basın dışında bir işte çalışması, tarafların bu konudaki 
iradeleri gereğince sınırlandırılabilir. Öte yandan kanun, sözleşmenin akdedileceği zamana ilişkin olarak da bir kural 
getirmemiştir. Böylece yasağa ilişkin bu kararlaştırma; (basın) iş sözleşmesinin yapılması sırasında ortaya 
çıkabileceği gibi, sözleşmenin devamı sırasında da gündeme gelebilir87. Ayrıca maddede, sözleşmenin şekline ilişkin 
bir belirleme de yapılmış değildir. Kanımca, bu yasağın (basın) iş sözleşmesinde getirilmesi durumunda bu kaydın da 
yazılı şekil şartına tabi olması gerekir. Zira Basın İş K.'nun 4. maddesi gereğince, gazeteci ile işveren arasındaki iş 
sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Ancak, sözleşmenin devamı sırasında yapılacak bir anlaşmanın, 
hükümde özel olarak bir şekil şartı belirtilmediğinden yazılı veya sözlü olarak yapılması mümkündür88.  

Kuşkusuz bu sınırlandırmaya, Anayasa'da düzenlenen çalışma ve sözleşme hürriyeti (m.48) ile çalışma hakkı ve 
ödevi (m.49) açısından da yaklaşılmalıdır89. Anayasa'ya göre,  herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerine sahip olduğu gibi, çalışma aynı zamanda herkesin hakkı ve ödevidir. Bu nedenle, işçinin başka işte 
                                                   
82 SÜZEK, s.348; ÇELİK / CANİKLİOĞLU / CANBOLAT, s.294. 
83 SÜMER, Basın İş Hukuku, s.99; ŞAKAR, s.69.  
84 "Basın İş Kanunu'nda kural olarak gazetecinin işverenle rekabet etmeme borcu öngörülmemiştir". SÜMER, Basın İş Hukuku, s.101.  
85 ŞUĞLE, Başka İşte Çalışma, s.197. Yazar, sanki kısmi zamanlı çalışan gazetecinin başka bir işte çalışması yasakmış ve kanun koyucu bunu 
aşmak için bu hükmü getirmiş gibi bir düşünceyle bu hükmün getirildiğini ancak iş hukukunun genel anlayışına aykırı bir durum oluştuğunu 
ifade etmektedir. Yine yazara göre, bir gazete ile köşe yazısı yazmak konusunda anlaşan gazetecinin bir başka gazeteyle köşe yazısı yazmak 
üzerinden anlaşma yapması halinde, bu durumun ilk gazetenin satış sayısını düşürür ve gazetecinin sadakat borcuna aykırılık teşkil eder. Bu 
nedenle başka işin, sadakat borcuna uygun olarak yerine getirilmesi gerekir.  
86 GÖKÇE, s.33. 
87 GÖKTAŞ / ÇİL s.176; SÜMER, Basın İş Hukuku, s.100. 
88 Aynı yönde, GÖKTAŞ / ÇİL, s.176; SÜMER, Basın İş Hukuku, s.100.   
89 SÜZEK, s.272; ŞUĞLE, Başka İşte Çalışma, s.198. 
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çalıştırılmasının yasaklanmasına ilişkin tek taraflı bir işveren talimatının yetmeyeceği açıktır. Bu karar ancak işçi ve 
işverenin ortak iradelerinin bir araya gelmesiyle mümkündür ki bu noktada bile, kısmi süreli çalışan işçinin haftanın 
kalan çalışma süresinde bir başka işte çalışamayacağına ilişkin iş sözleşmesi hükümlerini, işin niteliğinin özel olarak 
gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, geçersiz kabul etmek daha isabetli olacaktır. Öğretide, bir basın işvereninin 
bir gazeteci ile günde iki saatlik bir çalışmayı kabul edip onun başka işte çalışmasına iş sözleşmesiyle yasak 
getirebileceği ve yasağın Basın İş K. m.13'e uygun olduğu ifade edildikten sonra, 13. maddenin anılan hükmünün bu 
yönüyle Anayasa'ya aykırı olduğu açıklanmış ve kanuni bir düzenleme ile hükmün değiştirilmesi gerektiği 
açıklanmıştır90. Bu görüşe karşılık olarak, Basın İş K.'nun 13. maddesinin değiştirilmesinin düşünülebileceği ancak 
bunun da çok yönlü tartışmalara yol açacağı, önemli olanın kanunun uygulama alanını bu hükme rağmen 
belirleyebilmek olduğu belirtilmiştir91. Sonuç olarak, bu yöndeki sözleşme hükümlerinin gazetecinin korunması, 
çalışma, ifade ve basın özgürlüğünün tesisi kapsamında dar yorumlanması daha isabetli olacaktır92.   

 
C. Basın Kartı Yönetmeliği'nde Yer Alan Sınırlama  
Gazetecinin başka bir işte çalışmasının engellenmesi bakımından bir diğer hüküm de, yukarıda ayrıntılarına yer 

verilen Basın Kartı Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Buna göre, basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri 
için "gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması" şarttır (m.6/1,ğ). Böylece 
yönetmelik, basın kartı verilebilecek gazetecilerin, basın dışı başka bir işte faaliyette bulunmasını kabul etmemiştir. 
Ancak hükümde gazetecilik faaliyeti dışındaki faaliyetlerden bahsedildiğinden; gazetecinin, gazetecilik faaliyeti 
yürütürken basın içinde başka bir işte çalışması mümkündür. Öte yandan hükmün istinası, sürekli nitelikte basın kartı 
verilmesine ilişkin esasları düzenleyen 22. maddede yer almaktadır. Buna göre, en az on yıl Basın İş K.'na göre 
sözleşmeyle çalışmış, bir süre basın kartı taşımış ve sigorta primleri yatırılmış olmak şartıyla, tamamında basın kartı 
taşımamakla birlikte en az yirmi yıl Basın İş K. kapsamındaki işlerde sözleşmeli ya da sözleşmesiz fiilen çalışanlardan 
sürekli nitelikte basın kartı almak için başvuruda bulunanlar hakkında yukarıda anılan m.6/1,ğ hükmü 
uygulanmayacaktır. 

Önemle belirtmek gerekir ki, basın kartı sahibi olmak gazeteci olmak demek değildir. Gazetecilik, basın kartı 
sahibi olmak için bir koşul olsa da, basın kartı sahibi olmak gazetecilik için aranan bir koşul değildir. Bu nedenle 
anılan bu hükmün yalnızca basın kartı verilebilecek gazeteciler için aranan bir şart olarak kabul edilmesi gerekir. Aksi 
bir bakış açısıyla da basın dışında başka bir işte çalışabilecek gazeteciler; (sürekli basın kartı hariç olmak üzere) basın 
kartına sahip olmayan gazetecilerdir.  

Yönetmelik, bu şarta aykırılığın yaptırımın da 29. maddede düzenlemiştir. Buna göre, basın kartı sahibinin "6 
ncı maddede sayılan niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması" halinde 
basın kartı Başkanlık tarafından derhal iptal edilecektir. Esasen, Anayasamızda güvence altına alınan çalışma 
hürriyetine sahip olan ve Basın İş K. tarafından da açıkça başka işte çalışması serbest tutulan gazetecilerin, bir başka 
işte çalışmasının bir yönetmelik hükmüyle engellenmesi tartışılabilir. Ancak, resmi bir belge niteliğine sahip olan 
basın kartının, gazetecilere mesleklerini ifa ederken birçok kolaylık sağlaması karşısında, bu karta sahip olmak için 
gazetecilik mesleğinin asıl ve tek meslek olarak aranması ve bu meslekle bağdaşmayan başkaca işler yapılmasının 
önüne geçilmesi amacı kendi içinde tutarlıdır.   

 
V. SONUÇ 
Kanun koyucunun, gazetecilerin çalışma ilişkilerine özel bir önem vererek; tarafların hak ve borçlarına ilişkin 

ayrı hükümler getirmesi, kanun gerekçesinde de belirtildiği gibi  "fikren çalışan zümrelerin sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayacak kanuni tedbirlerin alınması" ve üstelik bu yönde bir kanun yapma faaliyetinin günümüzden oldukça 
önceki bir dönemde gerçekleşmesi takdirle karşılanmalıdır. Ancak kanunun aksayan ve bugün için diğer kanunlarla 
sağlanan haklara göre yetersiz  kalan yönlerinin olduğunu da belirtmek gerekir. Bu hükümlerden biri de, gazetecinin 
başka işte çalışmasının serbest olduğunu düzenleyen Basın İş K. m.13'tür. Her şeyden önce "Rekabet memnuiyeti"  
başlığını taşıyan hükümde, esas olarak rekabet etme yasağından değil aksine rekabet etme serbestliğinden 
bahsedilmektedir. Bu yönüyle, maddeye ilişkin olarak yapılacak ilk tespit başlık ve içerik uyumsuzluğu olacaktır.  

Günümüzde basın sektörünün klasik basılı yayın anlayışından oldukça uzaklaştığı ve gazetecilerin iş görme 
borcunun kapsamının da bu yönde bir değişim izlediği açıktır. Bu nedenle, gazeteci kavramının da bu değişime 
uyumlu olarak yeniden tanımlanması, yalnızca gazetecinin kim olduğu sorusuna değil Basın İş K.'ndaki bir çok 
tartışmalı konuya da cevap verecektir. Gazeteci niteliğini taşımak için gazeteciliğin başlıca/asıl meslek olarak seçilip 
seçilmemesi gerektiği aydınlığa kavuşturulması gereken konulardan biridir. Gazetecilik mesleğinin başlıca meslek 
olarak seçilmesi ölçütü arandığı takdirde, gazetecinin basın dışı başka bir işte çalışması oldukça sınırlandırılmış 
olacaktır. Bu durumda gazetecinin  yaptığı başka işin, geçim kaynağını sağlayan başlıca meslek haline gelmesi kişinin 
gazeteci niteliğini de kaybetmesi sonucunu doğuracaktır. Oysa gazetecilik mesleği bakımından Basın İş K. herhangi 
bir şekilde bu mesleğin "başlıca geçim kaynağını oluşturan bir meslek olarak seçilmesi" şartını aramamıştır. Basın İş 

                                                   
90 ŞUĞLE, Başka İşte Çalışma, s.198-199.  
91 SOYER, s.627, 90. dipnot. 
92 ŞUĞLE, Başka İşte Çalışma, s.199.  
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K. kanunda sayılan yerlerde, fikir ve sanat işlerinde bir basın iş sözleşmesine göre iş görme borcu altına giren 
kimseyi, kanun kapsamında gazeteci olarak nitelendirmiştir. Bu yaklaşımla, anılan kimsenin başka iş olarak basın 
dışında bir işte çalışması da gazeteci niteliğinin kaybedilmesine yol açmaz.  

Gazetecinin basın içi başka bir işte bağımlı ya da kendi ad ve hesabına çalışması ise sadakat ve sır saklama 
borcu dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Esasen bu hüküm, basın alanında bir iş sözleşmesiyle çalışırken aynı 
zamanda mesleği serbest bir faaliyet olarak yürüten kimseler düşünülerek getirilmiştir. Bu anlamda, gazetecinin başka 
bir işte çalışması için ilk işinde, iş sağlığı ve güvenliği gereğince haftalık çalışma süresinden daha az bir süreyle 
çalışması ve giderek her iki işte çalıştığı toplam sürenin de haftalık çalışma süresini aşmaması gerektiği kabul 
edilmektedir. Ancak, iş sözleşmesiyle çalışırken aynı zamanda bağımsız faaliyet yürüten gazetecinin toplam çalışma 
süresini tespit etmek her zaman kolay değildir. 

Her ne kadar kanun koyucu, gazetecinin başka bir işte çalışabileceğini özel olarak düzenlemişse de bu hüküm 
gereğince iş sözleşmesi devam ederken gazetecinin sadakat borcunun tamamen ortadan kalktığını ifade etmek 
yanlıştır. Zira, kişisel bir ilişki kuran iş sözleşmesi gereğince gazeteci de işverenine karşı doğruluk ve bağlılıkla 
hareket etmeli, onun zararına yol açacak davranışlardan kaçınmalı, özellikle iş sırrını korumalıdır. Basın sektöründe 
meslek içi rekabetin derecesinin oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Üstelik bu rekabet, yalnızca basın işverenleri 
arasındaki ticari bir rekabeti değil basın işçileri arasında da haberleri kamuya duyurma açısından mesleki bir rekabeti 
de içinde barındırır. Bu nedenle, gazetecinin basın içi başka bir işte çalışması söz konusu olduğunda; gazetecinin 
doğruluk ve bağlılığa uymayan ve iş sırrını ortaya atma konusundaki davranışlarının işverene bir haklı fesih imkanı 
vereceği de unutulmamalıdır. 

Nihayet, başka işte çalışma serbestliğine ilişkin olarak aynı hüküm tarafından bir sınırlama getirilmiştir. Buna 
göre, gazeteci ve işveren anlaşarak gazetecinin başka işte çalışmayacağına ilişkin bir kural benimseyebilir. Bu 
anlaşma, sözleşmenin başında yapılabileceği gibi sözleşme devam ederken de gerçekleşebilir. Bununla birlikte, 
tarafların bir sözleşmeyle başka işte çalışma yasağı konusunda anlaşmaları, çalışma özgürlüğü ve özellikle gazetecinin 
mesleki varlığını sürdürebilmesi açısından dar yorumlanmalıdır. Konu hakkında bir diğer sınırlama ise Basın Kartı 
Yönetmeliği'nde bulunur. Anılan yönetmelikte, basın kartı taşıyan gazetecilerin; gazetecilik dışında başka bir 
faaliyette bulunmaması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre, gazetecinin basın içinde başka bir işte çalışması 
yönetmelikte engellenmemiş ancak basın dışındaki faaliyetler kabul edilmemiştir. İnceleme konusu hüküm gereğince 
başka işte çalışma serbestliğinin, basın kartı taşıyan gazeteciler yönünden yalnızca basın içi işler bakımından dikkate 
alınması gerektiği ifade edilmelidir. Yapılan tüm bu değerlendirmeler gereğince, hükmün günümüz basın ilişkilerini 
de dikkate alarak ve uygun bir başlıkla yeniden kaleme alınması isabetli olacaktır.   
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