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Sayý 552
ENFORMASYON DAIRESI (KURULUÞ, GÖREV
VE ÇALIÞMA ESASLARI) YASASý
(46/1988,

58/1991
(Madde

Sayýlý Yasalar)
5)

KKTC Bakanlar Kurulu, 46/1988 Sayýlý Enformasyon Dairesi (Kuruluþ, Görev
ve Çalýþma Esaslarý) Yasasý'nýn S'inci maddesinin verdiði yetkiye dayanarak
aþaðýdaki Tüzüðü yapar.

BÖLÜM i

GENELKURALLAR
Kýsa Isim

~

Bu Tüzük. "Basýn Kartý Tüzüðü" olarak isimlendirilir.

Kapsam

Bu Tüzük, yazýlý,sesli, sesli-görüntülü olarak veya elektronik ortamda
yayýn yapan yerli ve yabancý basýn-yayýn kuruluþlarýna ve/veya haber
ajansýarýna ba~lý olarak çalýþan, ayrýca bir kuruluþa baðlý olmaksýzýn
serbest görev yapan gazetecilere, Basýn Kartý verilmesine iliþkin usul
ve esaslarý içerir.

Tefsir

Bu Tüzük'te, metin baþka türlü gerektirmedikçe ;
"Basýn Kartý", bu Tüzük'te aranan koþullarý taþýyan gazetecilere, bu
TüzO~ün 13'üncü maddesi uyarýnca oluþturulan Komisyon tarafýndan
verilen ve bu Tüzü~ün 12'nci maddesinde belirtilen hak ve kolaylýklarý
sa~layan kartý anlatýr ve Sarý Basýn Kartý olarak okunur ve yorumlanýr.
"Basýn-yayýn kuruluþu", yasalara ve di~er mevzuata uygun olarak
kurulan ve faaliyetlerini sürdüren, yazýlý, sesli, sesli-görüntülü olarak
veya elektronik ortamda yayýn yapan, Devlet'e ait, yarý özel veya özel
radyo, televizyon, gazete, dergi, haber ajansý, internet sitesi
ve
benzeri kuruluþlardýr.
"Birlikler ve Dernekler Yasasý", TCM 6/1961 SayýlýYasa'yý anlatýr ve
onu deðiþtiren veya yürürlükten kaldýrarak yerine geçen Yasalarý da
kapsar.
"Daire", Enformasyon Dairesi'ni anlatýr.
"Gazeteci", yerli veya yabancý bir basýn-yayýn kuruluþunda, kadrolu,
sözleþmeli veya telif ya da ücret karþýlý~ýnda, yazar, yönetmen,
muhabir, kameraman, foto~rafçý, karikatürüst ve benzeri sýfatlarla,
haber alma, iþleme, iletme veya görüþ, fikir belirtme görevi üstlenen,
kamuoyunun haber alma, ö~renme, bilgilenme ihtiyacýný yerine
getiren ve asli iþi ile baþlýca geçim kayna~ý bu olan kiþilerdir.
"Komisyon", bu Tüzü~ün 13'üncü maddesi uyarýnca oluþturulan ve
Basýn Kartý vermek münhasýr yetkisine sahip olan Basýn Kartý
Komisyonu'nu anlatýr.
"Serbest gazeteci", gazetecilik mesleðini, herhangi bir kurum veya

~
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2.
3.

1

kuruluþa

baðlý olmadan,

telif veya ücret karþýlýðý sürdüren,

asli iþi ve

baþlýca geçim kaynaðý gazetecilik olan kiþilerdir.
"Yabancý basýn-yayýn kuruluþu",
Kuzey
Kýbrýs Türk Cumhuriyeti
dýþýnda herhangi bir Devlet'in veya uluslararasý kurumun mevzuatýna
göre kurulmuþ ve faaliyet göstermekte olan, merkezi ve asýl daðýtým
veya

yayýn

alaný

Kuzey

Kýbrýs Türk

Cumhuriyeti

olmayan

kuruluþlard ýr.
"Yerli
basýn-yayýn
kuruluþu",
Kuzey
Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti
yasalarýna ve diðer mevzuatýna göre kurulan ve faaliyet gösteren,
merkezi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde
bulunan,
asýlolarak
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde
basýlýp daðýtýlan veya yayýn yapan
Devlet'e ait, yarý özel veya özel basýn-yayýn kuruluþlarýdýr.

BÖlÜM II
BASýN KARTý TÜRLERi

VE BASýN KARTý VERiLMESINDE

ARANAN
Basýn Kartý

4.

(1)

Türleri

KOÞULLAR

Sarý Basýn Kartý: Yerli ve yabancý basýn-yayýn kuruluþlarýnýn
KKTC vatandaþý olan veya KKTC'de
ikamet ve çalýþma izni
bulunan gazetecilerine
ve ; herhangi bir kuruluþa baðlý olmayýp
sözleþme veya telif ücreti karþýlýðýnda çalýþan, KKTC vatandaþ!
olan ya da ikamet ve çalýþma izni bulunan serbest gazetecilere,
bu Tüzük'te öngörülen koþullarý taþýmalarý halinde
verilen bir
kimlik belgesidir.

(2)

Sürekli Basýn Kartý: Kesintisiz olarak 20 yýl veya kesintili olarak
25 yýl fiilen gazetecilik
görevi yapmýþ olan ve bu süreler
içerisinde.
Daire veya Komisyon tarafýndan
verilmiþ bir Sarý
Basýn Kartý sahibi olan KKTC vatandaþý gazetecilere.
bu Tüzüðe
uygun olarak verilen kimlik belgesidir.

Basýn Kartý
Verilmesinde
Aranan Genel

5.

(1)

Basýn Kartý verilecek

veya yenilenecek

aþa~ýdaki koþullarý taþýmalarý gerekir:
(A)
18 yaþýný bitirmiþ olmak,
(B)
En az, ortaö~renim
veya dengi

Koþullar

(C)
(D)

KKTC vatandaþý kiþilerin

bir e~itim

kurumundan

mezun olmak,
Kýsýtlý, kamu hizmetlerinden
yasaklý veya aðýr hapis
cezasýyla hüküm giymiþ olmamak,
Basýn-yayýn, gazetecilik.
radyo-televizyon
veya iletiþim
alanýndaki bir üniversite veya yüksek okul mezunu ise
kesintisiz 1 yýl; baþka bir alanda üniversite veya yüksek
okul mezunu ise kesintisiz 18 ay ; üniversite veya yüksek
okul mezunu deðil ise kesintisiz
4 yýl gazeteci olarak
çalýþmýþ olmak.

(2)

~
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KKTC vatandaþý1
Basýn Kartý verilecek
veya yenilenecek
)'inci
fýkradaki
koþullara ilave
olmayan kiþilerin, yukarýdaki (
olarak aþaðýdaki koþullarý da taþ ýmalarý gerekir:
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(A)
(8)

Mensuplarýna
Basýn Kartý
Verilecek
Basýn-Yayýn
Kuruluþlarýna

6,

KKTC'de ikamet ve çalýþma izni bulunmak ve
(i)
Çalýþtýðý, yerli basýn-yayýn kuruluþu ile en az 1 yýllýk
bir sözleþme yapmýþ olmak veya
(ii) Yabancý
bir
basýn-yayýn
kuruluþunun
KKTC
temsilcisi, muhabiri, foto muhabiri, kameramaný
veya
editörü olarak görev yapýyor olmak veya
(iii) Serbest gazeteci olarak en az 1 basýn-yayýn kuruluþu
ile maaþ, telif ya da ücret iliþkisini kanýtlamak.

Aþa~ýdaki
koþullarý taþýyan
tanýmýna uygun çalýþanlarýna
uyarýnca Basýn Kartý verilir:

1)

Iliþkin
Koþullar

(A)

basýn-yayýn
kuruluþlarýnýn
veya sahiplerine,
bu Tüzük

gazeteci
kurallarý

Günlük, haftalýk veya 15 günde bir yayýnlanan gazetelerin,
(i)
Tabloid en az 12, tam boy en az -8 sayfa olmasý ve
en az haftanýn 6 günü yayýnlanmasý,
(ii)
Þirketler
MukayyitliQi'ne
kayýtlý
direktörlerinin
bulunmasý ve Ihtiyat Sandýðý, Sosyal Sigorta ve Gelir
Vergisi ödenekleri,
gazetecilik
mesleðinden
olmak
Ozere ilgili basýn-yayýn kuruluþundan
yapýlan
bir
Genel Müdür, Genel Yayýn Yönetmeni, Genel Yayýn
Müdürü veya Yazý Iþleri Müdürü'ne ek olarak en az 2
(iii)
(iv)

personelinin yer almasý,
Prova tezgahý,
teksir veya
çoðaltýlmýþ olmamasý ve
Parayla satýlýyor olmasý

fotokopi

makinasýyla

koþullarýyla,
(B) Haftalýk veya aylýk dergilerin, yukarýdaki (A) bendinde
yer
alan koþullara
ek olarak, 1 yýl sOreyle düzenli
olarak
yayýnlanmasý ve ve en az 20 sayfa olmasý koþuluyla,
Ihtiyat SandlQý, Sosyal
Sigorta ve Gelir Vergisi
ödenekleri
çalýþtýðý basýn-yayýn
kuruluþundan
ve gazetecilik
yapmasý
nedeniyle
yatýrýlan gazete sahibi,
Genel Yayýn Yönetmeni,
Genel Yayýn Müdürü,
Yayýn Yönetmeni,
Yazý Iþleri MOdOrü,
Yayýn KoordinatörO, Haber Müdürü, Spor MOdürü veya Þefi, Dýþ
Haberler MüdürO veya Editörü, Istihbarat Bölüm Þefi, baþyazar,
yazar, muhabir,
foto muhabiri,
karikatürist,
bölge temsilcisi,
sayfa sekreteri olarak görev yapan, gazeteci tanýmýna uygun
çalýþanlarýna.

(2)

Haber ve fotoðraf ajansýarýnýn,
(A) Þirket olarak tescilinin yapýlmasý ve kuruluþundan
itibaren
en az 1 yýl faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi,
(8) Her gün düzenli olarak bülten yayýnlamasý veya elektronik
ortamda bültenlerini yaymasý,
(C) Kadrosunda yer alan en az 2 kiþinin Ihtiyat Sandýðý, Sosyal
Sigorta ve Gelir Vergisi ödeneklerinin,
gazetecilik yapmasý
nedeniyle, ilgili basýn-yayýn kuruluþundan yatýrýlmasý ve
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(D)

En az 2 adet günlük gazete veya radyo ya da televizyon ile
ücretli ajans veya haber sözleþmesi yapmýþ olmasý
koþullarýyla,
sahibi ayrýca Ihtiyat Sandýðý, Sosyal Sigorta ve
Gelir Vergisi ödenekleri
çalýþtlQý basýn-yayýn kuruluþundan
ve
gazetecilik
yapmasý nedeniyle
yatýrýlan veya kamu görevi
yapýyorsa
atanma
belgesinde
gazeteci
unvaný belirtilen,
muhabir, foto muhabiri, Haber Amiri veya Þefi veya Müdürü,
Genel Yayýn Yönetmeni, Yayýn Yönetmeni,
Yazý Iþleri Müdürü,
Yayýn Koordinatörü,
Haber Müdürü, Spor Müdürü veya Þefi, Dýþ
Haberler Müdürü veya Editörü, istihbarat bölüm þefi, baþyazar,
yazar,

(3)

karikatürist

unvanlý çalýþanlarýna.

Radyo ve televizyonlarýn,
(A) Yasal yayýn izinlerini almýþ olmalarý,
(B) Yayýnlarýný düzenli olarak sürdürmeleri.

(C)

ve Yayýn Yüksek

Kurulu'nun
ilkelerine
uygun
yayýn yaptýklarýnýn Yayýn
Yüksek Kurulu Baþkaný'nýn imzasý ile onaylanmasý ve
Ihtiyat Sandýðý, Sosyal Sigorta ve Gelir Vergisi ödenekleri

gazetecilik
yapmasý nedeniyle,
ilgili basýn-yayýn kuruluþu
tarafýndan yatýrýlan en az 1 yönetici (Genel Müdür veya
Yayýn Yönetmeni vb.) ve en az 2 personelinin yer almasý
koþullarýyla,
Ihtiyat Sandýðý, Sosyal Sigorta ve Gelir Vergisi
ödenekleri
çalýþtýðý basýn-yayýn kuruluþundan
ve gazetecilik
yapmasý nedeniyle yatýrýlan veya kamu görevi yapýyorsa atanma
belgesinde gazeteci ünvaný belirtilen;
Sahibi, Yönetim Kurulu Baþkaný veya Genel Müdürü'ne,
Haber
merkezi
müdürü veya
þefi veya editörü
ile
merkezine
haberleri,

haber

baðlý görev yapan,
parlamento
haberleri,
dýþ haberler, spor haberleri vb. haber servisine

muhabiriere,
Sürekli ve düzenli

olarak

haber

ve/veya

aktüel

çekim

yurt
baðlý
yapan

kameramanlara,

Haber program üretimi ve yayýný kapsamýnda yer alan program
ve prodüksiyon þefierine, yönetmenlerine,
þef redaktör, redaktör
ve muhabiriere,
Haber metni okumak veya sunmak dýþýnda gazetecilik iþlevini
de yerine getiren redaktör spikerlere,
Program hazýrlamak veya sunmak dýþýnda gazetecilik iþlevini de
yerine getirerek haber alma, iþleme, iletme veya görüþ, fikir
belirtme
bilgilenme

(4)

~

kamuoyunun

haber

ihtiyacýný yerine getiren program

alma,

öðrenme,

yapýmcýlarýna.

itibaren

en az 1 yýl faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi,
Düzenli olarak yayýnýný sürdürmesi veya elektronik

ortamda

(C)

'Yasafar1lt~ratfar

üstlenen,

Elektronik yayýn yapan basýn-yayýn kuruluþlarýnýn,
(A) Þirket olarak tescilinin yapýlmasý ve kuruluþundan
(B)

if)fi

görevi

yaymasý ve
Kadrosunda yer alan en az 2 kiþinin Ihtiyat Sandýðý, Sosyal
Sigorta ve Gelir Vergisi ödeneklerinin.
gazetecilik
yapmasý
nedeniyle, ilgili basýn-yayýn kuruluþu tarafýndan yatýrýlmasý
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koþullarýyla.
Ihtiyat Sandýðý. Sosyal Sigorta ve Gelir Vergisi
ödenekleri
çallÞtl~1 basýn-yayýn kuruluþundan
ve gazetecilik
yapmasý sebebiyle yatýrýlan veya kamu görevi yapýyorsa atanma
belgesinde gazeteci ünvaný belirtilen Genel Yayýn Müdürü veya
Yönetmeni

Serbest
Gazetecilere
Basýn Kartý
Verilmesinin
Koþullarý

ve muhabirierine.

Basýn Kartý verilmesinde
gazetecilere

aranan genel koþullara

Basýn Kartý verilmesinde

ek olarak,

ve yenilenmesinde

serbest
aþaðýdaki

þartlar aranýr:

(1)

Ihtiyat Sandýðý, Sosyal
menfaatlerinin
kendisi

Sigorta ve Gelir Vergisi gibi sosyal
tarafýndan,
serbest
gazeteci
olarak

yatýrýlmasý,

(2)

Üretimlerinin en az Oç nOsha halinde Komisyon'a,
nOsha olarak veya digital ortamda sunulmasý,

(3)

Serbest gazeteci olarak en az 2 basýn-yayýn kuruluþu ile, yýl
içerisindeki maaþ, telif veya ücret iliþkisini kanýtlayan en az üç
belgenin Komisyon'a

(4)

sunulmasý ve

Sürekli Basýn Kartý sahibi en az 2 gazetecinin
Komisyon'a

belge veya

onay mektubunun

verilmesi.

BÖLÜM III
BASýN KARTýNýN VERILMESI. IADE EDILMESI VE SAÐLADýÐý HAKLAR
Basýn Kartý

Baþvurusu

Basýn Kartý alma veya yenileme talebinde bulunanlar,
yýlda iki
defadan az olmamak ve baþvuru süresi 15 günden kýsa olmamak
kaydýyla
Komisyon'un
belirleyip
duyuraca~ý
tarihler
arasýnda,
aþaðýdaki belgelerle

Cetvel

(1)

Komisyon'a

Birinci Cetvel'de

gösterildi~i

baþvururlar:
þekilde,

iþveren tarafýndan

onaylý

bir Basýn Kartý Baþvuru Formu,

(2)
(3)

2 adet vesikalýk fot~raf,
Ilk kez Basýn Kartý almýyorsa, bir önceki yýla veya döneme ait
Basýn Kartý fotokopisi,

(4)

Kamu görevlisi olarak çalýþýyorsa. atanma belgesi ve maaþ
pusulasý,

(5)

iIJfi
-6-

'tasarar" ~ratfar

7.
8.

Özel basýn-yayýn
kuruluþlarýnda
görev yapýyorsa,
Sosyal
Sigorta. Ihtiyat Sandýðý vb. yatýrýmlarýný gösteren belgeler,
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(6)

Ilk kez Basýn Kartý alýyorsa, son bitirdiði okulun noter tasdikli
diiploma fotokopisi,

(7)

Ilk kez Basýn Kartý alýyorsa veya önceden Basýn Kartý sahibi
olsun ya da olmasýn Komisyon'un
talebi halinde Polis Genel
Müdürlüðü'nden
alýnmýþ iyi hal belgesi,

(8)

KKTC vatandaþ i olanlar için kimlik belgesinin, KKTC vatandaþý
olmayanlar
için pasaportun,
ikamet ve çalýþma izninin
fotokopisi,

(9)

KKTC vatandaþý olmayanlar için, çalýþtýðý yerli basýn-yayýn
kuruluþu ile en az 1 yýllýk sözleþmesinin sureti veya yabancý bir
basýn-yayýn kuruluþunun KKTC temsilcisi, muhabiri, fotomuhabiri,
kameramaný veya editörü olarak görev yapýyor
olduðuna dair iþverenin vereceði belge,

10) Komisyon'un,
bu Tüzüðün diðer maddelerinde yer alan
hususlarýn kanýtlanmasý için talep edebileceði sair belgeler.

Inceleme,
Bilgi Isteme
Kabul veya

(1)

Red

Komisyon, baþvuruda bulunan gazeteciler ve ilgili basýn-yayýn
kuruluþlarý
hakkýnda,
ilgili
meslek
kuruluþlarýndan,
üniversitelerden, Daire'den, Yayýn Yüksek Kurulu'ndan ve
gerekli gördüQü diQer kurum veya kuruluþlardan bilgi ve belge
isteyebilir.

II. Cetvel

~

~

-
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9.

(2)

Komisyon, bu Tüzük kurallarý uyarýnca yapacaðý inceleme ve
alacaðý karar neticesinde, Basýn Kartý istemi kabul edilen
kiþilere, Ikinci Cetvel'de gösterildiði þekilde 3 yýllýk bir Basýn
Kartýný, baþvurularýn kapanma tarihinden itibaren en geç 1 ay
içerisinde verir.

(3)

Komisyon, yapacaðý inceleme neticesinde, bu Tüzükte
koþullarý taþýmadýðý tesbit edilen baþvuru sahiplerinin
Kartý istemleri reddeder ve red kararýný gerekçeli
baþvurularýn kapanma tarihinden itibaren en geç
içerisinde baþvuru sahibine bildirilir.

aranan
Basýn
olarak,
1 ay

Sürekli Basýn

10. (1)

Kartý

Verilmesi
iii. Cetvel

LV.Cetvel

Basýn
Kartýnýn Iade

(2)

Komisyon,
bu Tüzük kurallarý uyarýnca yapacaðý inceleme ve
alacaðý karar neticesinde,
Sürekli Basýn Kartý istemi kabul
edilen kiþilere,
Dördüncü
Cetvel'de
gösterildiQi þekilde bir
Sürekli Basýn Kartýný, baþvurularýn kapanma tarihinden itibaren
en geç 1 ay içerisinde verir.
r

(3)

Komisyon, yapacaðý inceleme neticesinde, bu TOzOkte aranan
koþullarý taþýmadýðý tesbit edilen baþvuru sahiplerinin Sürekli
Basýn Kartý istemlerini reddeder ve red kararýný gerekçeli
olarak, baþvurularýn kapanma tarihinden itibaren en geç 1 ay
içerisinde baþvuru sahibine bildirilir.

11 (1)

Basýn Kartý, aþaðýdaki hallerde geçerliliðini yitirir ve 1 ay
içerisinde Komisyon'a iade edilir. Komisyon'a iade edilmemesi
durumunda Komisyon tarafýndan, ilgili kiþinin Basýn Kartýnýn
geçersiz olduðu kamuoyunua duyurulur.
(A) Askerlik, emeklilik ve benzeri zorunlu nedenlerle iþten
ayrýlma,
(B) Basýn Kartý taþýyamayacak baþka bir göreve atanma,
(C) Basýn Kartý belirli
bir
süre
için
verilmiþ ve
yenilenmemiþse sürenin sona ermesi.

(2)

Aþaðýdaki hallerde ise, Basýn Kartý 1 yýl süreyle geçerliliðini
korur ancak 1 yýlýn sonunda, ilgili Basýn Kartý sahibi fiilen
gazetecilik yapmýyorsa ve bu Tüzük'te yer alan þartlarýn yerine
getirilmemesi durumunda, Basýn Kartý, Komisyon'a iade edilir.
Edilmezse Komisyon tarafýndan, söz konusu kiþinin Basýn
Kartýnýn geçersiz olduðu kamuoyuna duyurulur.
(A) Iþyeri veya görev ünvanýnýn deðiþmesi,
(B) Iþten çýkarýlma veya ayrýlma.

Edilmesi
Gereken
Haller

~
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Sürekli Basýn Kartý alma talebinde bulunanlar, yýlda iki defadan
az olmamak ve baþvuru süresi 15 günden kýsa olmamak
kaydýyla Komisyon'un belirleyip duyuracaðý tarihler arasýnda,
Üçüncü Cetvel'de gösterilen Sürekli Basýn Kartý Baþvuru
Formu'nu doldurarak ve kesintisiz olarak 20 yýl veya kesintili
olarak 25 yýl fiilen gazetecilik yapmýþ olduklarýný ve bu süreler
içerisinde, Daire veya Komisyon tarafýndan verilmiþ bir Sarý
Basýn Kartý sahibi olduklarýný kanýtlayan belgeler. 2 fotoðraf ve
Komisyon'un talep edebileceði sair belgelerle ile Komisyon'a
baþvururlar.
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Basýn
Kartýnýn
Saðladýðý
Hak ve

12. Sarý ve SArekli Basýn Kartý sahipleri,
uygun olarak;

(1)

Habere ulaþmak ve kamuoyunun bilgi edinme hakkýný
saQlamak üzere her türlü kamu kuruluþu. sivil toplum örgütü.
kurum ve kuruluþlar ile Devlet ve Hükümet yetkililerinin
görüþmelerini. toplantýlarýnýve etkinliklerini izleyebilirler.

(2)

Resmi törenlere, kolayca görev yapmalarýný saðlayacak
konumda katabilirler.

(3)

Komisyon ile Polis Genel Müdürlüðü arasýnda yapýlacak
protokoilere uygun olarak ve Basýn Trafik Kartý'ný ibraz etmekþartýyla,
polisiye olaylarda, törenlerde, basýn toplantýlarýnda,
resmi ziyaretlerde, geýi ve incelemeler ile benzeri diðerdurumlarda,
trafik görevlilerinin vereceði iþaret ve talimatlardoðrultusunda,
park etme, durma, duraklama ve geçiþ
üstünlüðügibi kolaylýklardan yararlanýrlar.

(4)

Her türlü kültür-sanat faaliyetinin ve spor müsabakalarýnýn
yapýldýðý yerlere, müze, galeri, sergi, stadyum ve benzeri
yerlere ücretsiz olarak girerler.

(5)

Kamuya açýk hava ve deniz limanlarý dahil her türlü olay, tören
ve toplantý yerine serbestçe girip çýkabilirler. Ancak bir olay,
tören veya ziyarette, kiþilerin veya binalarýn güvenliði söz
konusu olduOunda, güvenlikten sorumlu birimlerin koyacaðý
sýnýrlamalar içerisinde bu gibi yerlerde görev yaparlar.

(6)

Komisyon'un, Devlet'in ilgili kurum ve kuruluþlarý, yarý özel
veya özel kurum ve kuruluþlar veya þirketler ile yapacaðý
protokol veya anlaþmalara baðlý olarak,
(A) Telefon iletiþimden indirimli faydalanýrlar.
(B) Basýn-yayýn veya gazetecilikle ilgili araç. gereç vb.
teknoloji ürünlerine gümrük, fon ve benzeri ücretleri
ödemeden veya indirimli ödeyerek sahip olurlar.
(C) Yurt içi veya yurt dýþýulaþým araçlarýnda indirimli olarak
seyahat ederler.

Kolaylýklar

~
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yasalara ve diðer mevzuata

bir
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BÖLÜM LV
BASýN KARTý KOMiSYONU

Komisyon'un
Oluþumu

Komisyon'un
Çalýþma
Esaslarý

Komisyon'un
Bütçesi ve
Bürosu

Komisyon, basýn-yayýn veya gazetecilik alanýnda faaliyet yürüten,
Birlikler ve Dernekler Yasasý tahtýnda tescil edilmiþ olan ve
tescilinden itibaren en az 5 yýl düzenli olarak faaliyetlerini sürdOren
dernek veya birliklerin, en az 5 yýldýr Sarý Basýn Kartý sahibi olan
birer temsilcisinden ve 2 yýl görev yapmak üzere oybirliQi ile seçilen
Sürekli Basýn Kartý sahibi bir gazeteciden oluþur. Komisyon'a, en
fazla Sarý Basýn Kartý sahibi üyesi bulunan dernek veya birliQin
temsilcisi Baþkanlýk eder.
Komisyon'a Oye veren dernek ve birlikler, bu TüzOQü, Genel
Kurullarýnda onaylarlar.

14. (1) Komisyon,

bu Tüzük kurallarý uyarýnca kendisine verilen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere, her yýl Haziran
ve Aralýk aylarýnýn ilk yarýsýnda, Baþkan'ýn veya Baþkan'ýn
gerekli çaðrýyý yapmamasý halinde en az 2 üyenin çaðrýsý ile
toplanýr. Bu toplantýlarda, Sarý ve Sürekli Basýn Kartý için
baþvuru tarihleri ve talep edilen belgeler karara baðlanarak
kamuoyuna duyurulur. Ayrýca, baþvurularýn kapanma tarihinden
itibaren en geç 10 gün içinde olmak kaydýyla bir sonraki
toplantýnýn tarihi kararlaþtýrýlýr.

(2)

Komisyon, Sürekli Basýn Kartý ve ilk kez Sarý Basýn Kartý
verilmesini oybirliði ile, Sarý Basýn Kartý yenilenmesini
oy
çokluðu ile karara baðlar. Qylarýn eþitliði halinde, Baþkan'ýn
ayýrdedici oyu vardýr.

(3)

Komisyon'un çalýþma yöntemine, oylamalarýn usulüne, toplantý
çaðrýlarýnýn ve kamuoyuna duyurularýn þekline, üyelerin görev
bölümüne, sekreterya iþlerine ve benzeri hususlara iliþkin usul
kurallarý, Komisyon'ca karara baðlanýr ve uygulanýr.

15. (1) Komisyon'a üye veren basýn-yayýn dernekleri ve birlikleri, her
yýlýn Ocak ayýnda, aylýk asgari ücretin 1.5 (bir buçuk) katý
tutarýnda meblaðý, Komisyon'un kamu bankalarýndan birinde
açýlacak olan hesabýna yatýrýr. Komsiyon bütçesinin ita amiri
Baþkan'dýr ve Basýn Kartlarý'nýn hazýrlanmasý ile bu Tüzük'teki
diQer görevlerin yapýlmasý için gerekli harcamalarý yapabilir.

(2) Komisyon,
arþivleyeceði
yürütür.

~
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13.

toplantýlarýný yapacaðý ve belge ve bilgileri
bir büro belirleyerek çalýþmalarýný bürosunda
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BÖlÜM V
çEþiTýi KURAllAR
Basýn

Kanýnýn
Kaybý

Geçici Olarak
KKTC 'de

Bulunan

Basýn Kartýnýkaybedenler, durumu derhal Polis Genel Müdürlüðü'ne
ve Komisyon'a bildirir. Komisyon, uygun görürse, olaðan toplantý
tarihlerini beklemeden, ilgili kiþiye yeniden Basýn Kartýverebilir.

17. Geçici

olarak görev yapmak
amac'ya Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti'nde
bulunan
gazetecilerin
Basýn Kartlarý, Daire
tarafýndan akredite edilir.

Gazeteciler

BÖLÜM Vi
GEçiCi KURALLAR
Komisyon'un
Ilk Toplantýsý

Mevcut Basýn
Kartlarýnýn

Durumu

t!\fi
~
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16.

18. (1) Bu TüzüQün yürürlüQe girmesinden itibaren en geç 1 ay içinde,
en fazla Sarý Basýn Kartý sahibi üyesi bulunan dernek veya
.birilik, Komisyon'u toplantýya çaQýrýr.
(2)

Toplantý yeri ve zamaný, toplantý tarihinden en az 1 hafta önce
basýn-yayýnla ilgili tüm dernek veya birliklere yazýlý olarak
bildirilir ve en az 1 günlük gazete'de ilan edilir.

(3)

Ilk toplantýda basýn-yayýnla ilgili dernek veya birliklerin tescil
durumlarý ve tarihleri, üye ve karar defterleri incelenir,
Kaymakamlýk'tan gerekli bilgi ve belgeler istenir. Böylelikle,
Komisyon'a temsilci gönderecek dernek veya birlikler ve
Komisyon Baþkaný kesin olarak belirlenir.

(4)

Komisyon, ilk toplantýsýnda, iki yýl için görev yapmak üzere
Sürekli Basýn Kartý sahibi bir gazeteciyi, oybirliQi ile seçer.

(5)

Komisyon'un bürosu ve hesap açaçaðý kamu bankasý belirtenir.

(6)

Gerekli görülürse
yapýlýr.

(7)

Bu Tüzük
hükümlerine
göre yapýlacak Basýn Kartý
baþvurularýnýn 1 ay içinde baþlatýlmasý için gerekli kararlar alýnýr
ve iþlemler yapýlýr.

Komisyon

üyeleri arasýnda görev bölümü

19. (1) Bu Tüzüðün yürürlüðe girmesinden önce verilmiþ olan Sürekli
Basýn Kartlarý bu Tüzük uyarýnca verilmiþ sayýlýr ve geçerlilðini
korur.
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(2)

Protokoller

Bu Tüzüðün yürürlüðe girmesinden önce verilmiþ olan Sarý
Basýn Kartlarý, Mavi Basýn Kartlarý ve Beyaz Basýn Kartlarý, bu
Tüzüðün yürürlüðe girdiði tarihten 3 ay sonra geçerliliklerini
yitirirler. Ilgili kart sahipleri, bu Tüzük kurallanna uymak
koþuluyla, Komisyon'a baþvurarak yeniden Basýn Kartýalýrlar.

20. Bu Tüzük uyarýnca yapýlmasý gereken protokol veya anlaþmalar
yapýlýncaya kadar, 1997 Basýn Kartý TüzüQü tahtýnda yapýlmýþolan
protokol veya anlaþmalar geçerliliQini korur ve uygulanmaya devam

edilir.
BÖLÜM Vii
SON KURALLAR
Yürürlükten
Kaldýrma
R.G. Ekýlý
Sayl:105

Bu Tüzüðün yüðrürlüðe
yürürlükten kalkar.

girdiði

tarihte.

Basýn

Kartý

TOzO~O

17.9.1997
A.E.644
YürürlüOe
Giriþ

~
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22. Bu Tüzük,

Resmi
yürürlüðe girer.

Gazete'de

yayýmlandýðý tarihten baþlayarak
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BIRINCI CETVEL
MADDE 8 (1)
§ASIN KARTý BASVURU FORMU
Basýn Kartý baþvurusunda bulunan gazetecinin,
ADI SOYADý

DO~UM YERI VE TARIHI
MEZUN OLDUGU OKULLAR (Sýrasý ile)

GAZETECILI~E BAÞLAMATARIHI
ILK BASýN KARTý AlýÞ TARIHI:
BASýN KARTýNý TALEP ETTI~I YIL i DÖNEM

sýRASýiLE GÖREV YAPTI~I KURUMLAR i GÖREVI

SOSYAL SIGORTA NUMARASý
IHTIYAT SANDI(31 NUMARASý

ILETIÞIM BILGILERI
Adres

Telefon (ev) : ..
Telefon (mobile)
Fax :

e-mail
Web

~
~
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Telefon (iþ)

1497

~
(Ilgili basýn-yayýn kuruluþunun Genel MüdürO veya yetkilisi tarafýndan doldurulacak ve uygun
olmayan bölümler çizilecektir.)
(Serbest gazeteciler için Basýn Kartý sahibi 2 gazeteci tarafýndan ayn ayn doldurulacak ve
uygun olmayan bölümler çizilecektir.)

Yukarýda bilgileri yer alan kiþinin,
-Kurumumuzda
Basýn Kartý Tüzüðü'ndeki tanýma uygun þekilde gazeteci olarak
görev yaptýðýný, her türlü sosyal menfaatinin ve yasalar dahilindeki yatýrýmlarýnýn
yerine getirildiðini ve baþlýca geçim kaynaðý gazetecilik olmak üzere bu g~revi düzenli
olarak sürdürdüðünü onaylarým.
-Gazeteci olarak kamu görevi icra ettiðini, atama belgesinde gazeteci ünvanýnýn yer
aldýðýnýve baþlýca geçim kaynaðý gazetecilik olmak üzere bu görevi düzenli olarak
sürdürdüðünü onaylarým.
-En iyi bilgi ve inancýma göre, Basýn Kaný Tüzüðü'neki tanýma uygun þekilde serbest
gazetecilik yaptýðýný ve baþlýca geçim kaynaðý gazetecilik olmak üzere bu görevi
düzenli olarak sürdOrdüðünü onaylarým.

ADI say ADI

GÖREVI

TARIH

,. ./.

IMZA

MÜHÜR

Eklenecek Belgeler:
1. Ilk kez Basýn Kartý almýyorsa, bir önceki yýla/döneme

ait Basýn Kartý fotokopisi

2. 2 adet fotoðraf
3. Kamu görevi yapýyor sa atanma belgesi ve maaþ pusulasý
4. Özel kurumlkuruluþlarda
görev yapýyorsa, sosyal
sigorta,

ihtiyat

sandýðý

';: ý

vb.

yatýrýmlarým gösteren belgeler
Ilk kez Basýn Kartý alýyorsa, son bitirdiði okulun noter tastikli diploma fotokopisi
Ilk baþvurularda
veya Komisyon'un
talebi halinde
Polis Genel MOdOrlOðO'nden
altnmýþ iyi hal belgesi
7. KKTC vatandaþý olanlar için kimlik belgesinin, KKTC vatandaþý olmayanlar için
pasaportun, ikamet ve çalýþma izninin fotokopisi
8. KKTC vatandaþý olmayanlar için, çalýþtýðýyerli basýn-yayýn kuruluþu ile en az 1 yýlltk
sözleþmesinin
sureti veya yabancý bir basýn-yayýn kuruluþunun
KKTC temsilcisi,
muhabiri, foto muhabiri, kameramam veya editörO olarak görev yapýyor olduðuna dair

5.
6.

~-;~/1\
L);))@ýn

~
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9.

iþverenin vereceði belge
Komisyon'un, bu TOzOðOn diðer maddelerinde
talep edebi/eceði sair be/ge/er

yer alan hususlarýn

kanlt/anmasý için
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IKINCI CETVEL
MADDE 9 (2)

BASýN KARTý

~

t ,~~'"o'
~-~
8
.-

-,.,"-c,:,.

,~~~:..~,i
BASýN KART!

KOMISYONU

BASIN KART! BA~VURU FORMU

Adý Soyadý
Baba Adý
Anne Adý

Dop

yeri ve tarihi

Ev Adresi
Kimlik Kartý No

SosyalsigortaNo
thtiyat SandýAý
No
ÇalýþýýA!iþyeri ve görevi

Yýllar itibanyla
nerelerde çalýþtýðý

Kan Grubu

Baþwrulan kartýn nevi

w&~
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BASIN KARTý BASVURU FORMU

Adý Soyadý

Baba Adý
Aýme Adý

Dogum yeri ve tarihi
Ev Adresi
Kimlik KartýNo

SosyalsigortaNo
thtiyat Sandý~ýNo

Çalýþtlgýiþyeri ve görevi
Yýllar itibanyla
nerelerdeçalýþýýgý

Kan Grubu

Baþvurolan kartýnnevi
Ýmza

~
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Basýnkartý

Arka
,:~. BASýN
um
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V

KO-ÝsttMIU
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Sürekli Basýnkartý

Arka
:~

BASýNKARn
~-i
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