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“İnternet medyası”, Basın Kanunu kapsamına giriyor!
İnternet medyasını Basın Kanunu’nun içine alacak bir düzenleme hazırladıklarını belirten 
Başbakan Yardımcısı Arınç, bunu ocak ayına kadar yasalaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. 
İnternet Yayıncıları Derneği ve Alternatif Bilişim Derneği taslağı eleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “İnternet 
medyası” ile ilgili bir yasal düzenlemeye 
ihtiyaç olduğunu, bu konuda hazırlanan 
taslağı tartışmaya açtıklarını bildirdi. İnternet 
medyasını Basın Kanunu içine alacak bir 
düzenleme hazırladıklarını kaydeden Arınç, 
paylaşım sitelerinin düzenleme içinde 
olmayacağını belirtti. 
İnternet medyası alanında birden fazla 
dernek olduğunu ve taslağın onlarla birlikte 
hazırlandığını anlatan Arınç, “İyi bir düzenleme 
yaptık. Yasalaşma süreci, Meclis’in çalışma 
koşullarına bağlı. Büyük ihtimalle bu dönem 
çıkacak. Herkesin taslağı beğeneceğini tahmin 
ediyorum. Çünkü, büyük bir talep vardı” dedi.
Haber portallarını Basın Kanunu içinde önemli 
bir yere koyduklarına işaret eden Arınç, 
“Bu portallarda çalışanlar sarı basın kartı 
sahibi olacaklar. Bunlar, belki reklam ve ilan 
gelirlerinden istifade edecekler. Mevkutelerde 

veya basında gazete, gazeteci ne demek ise 
basın kartı için hangi şartlar gerekiyorsa, 
bunun sağladığı avantajlardan, imkânlardan 
nasıl istifade edilecekse, Basın Kanunu’nun 
uyarıları, müeyyideleri aynı şekilde İnternet’te 
haber portalları için de geçerli olacak” diye 
konuştu.

Taslak neler getiriyor?
İnternet haber sitelerini kapsayan Basın 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı Taslağı, 
5651 sayılı kanunla tanımlanan İnternet 
ortamında haber ya da yorum niteliğinde yazılı, 
işitsel ve görsel içeriklerin sunumunu yapan 
süreli yayınlar İnternet haber sitesi olarak 
tanımlanıyor.
İnternet haber siteleri, yayınladıkları 
içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış 
şekilde bir yıl süre ile muhafaza etmeye ve 
gerektiğinde talep eden yetkili mercilere 
teslim etmeye mecbur olacak. Yayının 
herhangi bir şekilde soruşturma veya 
kovuşturma konusu yapılması halinde, bu 
işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce 
ilgili internet haber sitesine yazılı olarak 
bildirilmesine kadar soruşturma veya 
kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması 
zorunlu tutulacak.
İnternet haber sitesi sorumlu müdürü, 
hazırlanan düzeltme ve cevabı; belirtilen usul 
ve esaslara göre kullanıcıların ana sayfadan 
doğrudan ulaşabileceği şekilde 
ve tekzip başlığı altında bir 
hafta süreyle yayımlayacak. 
İnternet haber sitelerindeki 
içeriğin çıkarılması, 
İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
ve yönetmeliklerinde içeriğin yayından 
çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara tabi 
olacak.
İnternet haber siteleri, düzeltme ve cevap 
yazısının yayımlanmaması veya yasada 
belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması 
hallerinde, hâkim ayrıca, masraflar yayın 
sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu 
yazının bu kanun kapsamında faaliyet 
gösteren diğer iki internet haber sitesinde 
yayımlanmasına karar verebilecek.

İYAD’dan tepki
Konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınlayan 
İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD) Arınç’ın 
“Tasarıyı İnternet medyasının örgütlü olduğu 
derneklerle hazırladık” sözlerinin gerçeği 
yansıtmadığını ifade etti.
“Evet Türkiye’de İnternet haberciliğinin bir 
meslek dalı olarak kabul edilmesi için çalışan 
birkaç dernek mevcut. Ancak nedense, 
bunlardan biri ve hatta ilk kurulanı olan 
İYAD’ın bundan haberi olmuyor. Hükümet 
kendine yakın gördüğü bazı derneklerle 
kafa kafaya verip taslaklar oluşturuyor” 
diyen İYAD, Arınç’ın hükümet adına yaptığı 
açıklamasında İnternet haberciliğinin Basın 
Kanunu’na eklenmesini müjde verircesine 
yapmasını da eleştirdi. Açıklamada  “Arınç’ın 
bunların yanında sıkça kullandığı sorumluluk, 
yükümlülük, zorunluluk, mecburiyet gibi 

kelimeleri kullanmak yerine 
Türkiye’de basın özgürlüğünün 
nasıl sağlanacağı ve sayıları on 
binleri bulan yasaklı sitelerle 
ilgili ne yapılacağını da 
söylemesinin daha uygun olacağını 
düşünüyoruz” denildi.
Amacın “günden güne daha 

da bağımlı hale gelen radyo, televizyon ve 
gazetelerin karşısında her şeye rağmen 
özgürce durabilen İnternet medyasını da 
bağımlı hale getirmek, reklam gelirleri, sarı 
basın kartı gibi söylemlerle bağımlaştırmak” 
olduğunu söyleyen İYAD yetkilileri, “Yeni yasal 
düzenlemelerin internet yayıncılarını kontrol 
altında tutma amacı gütmeden yapılması 
gerekiyor” dedi.

“İnternete basın kartı değil 
özgürlük gerek”
Alternatif Bilişim Derneği de “İnternet’e 
basın kartı değil özgürlük gerek” başlıklı 
açıklamasıyla düzenlemeyi eleştirdi.

“İnternet medyasını Basın Kanunu’na tabi 
kılacak bir düzenlemeyi Ocak ayına kadar 
yasalaştıracaklarını duyurdu. Sarı basın kartı, 
reklam ve ilan gelirlerinin artması yaygın 
medyada müjde olarak lanse edilirken, biz 
kaygılıyız!” denilen açıklamada bu girişimin 
altında “yıllardır ısrarla sürdürülen sansür ve 
denetim” politikalarının yattığı ileri sürüldü. 
Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İnternet medyasına müjde denilen taslak, 
geleneksel medyaya uygulanan ağır sansür 
ve yayın yapamaz hale getirecek ağır cezaları 
İnternet yayınlarına da uygulamaktan 
öte anlam taşımıyor. Dahası, hükümetin 
uygun bulduğu birkaç dernek dışında bu 
düzenlemeyi kamuoyundan gizli bir şekilde 
gerçekleştirmeye çalışması, söz konusu 
düzenlemenin, daha önce de benzerlerini 
gördüğümüz üzere, yine hak ve özgürlükler 
rejimine kast edecek bir girişim olduğu 
konusundaki kaygılarımızı pekiştiriyor.

İnternet erişimi anayasal bir hak olarak 
tanınmalı, 5651 gibi baskıcı ve anayasaya aykırı 
düzenlemeler iptal edilmeli, internete basın 
kanunu uygulamak gibi çağdışı bir zihniyetten 
derhal vazgeçilmelidir! ”

http://www.bilisimdergisi.org/s138


