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İnternet medyası yasa tasarısı, 
B a k a n l a r  K u r u l u ’ n d a !
Bakanlar Kurulu’nda imzaya sunulan 17 maddelik taslağa göre, 
İnternet haber yayıncılığı da konvansiyonel medya ile benzer 
haklardan yararlanacak. Tasarıyı sektör STK’larının kimi 
destekliyor, kimi ise eleştiriyor.

İnternet medyasına Basın Kanunu içinde 
yer vermek amacıyla yapılan yasal 
düzenlemede sona yaklaşılıyor. İnternet 

Medyası Derneği tarafından hazırlanan 
“İnternet medyası yasa taslağı”, Basın Yayın 
Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde diğer sivil 
toplum kuruluşlarının (STK) da katılımıyla 
şekillendi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet 
sözcüsü Bülent Arınç’ın 17 Nisan 2012 tarihli 
Bakanlar Kurulu sonrasında, hazırlanan 
taslağın Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını 
açıkladı. 

İnternet medyasıyla ilgili düzenlemeler 
getiren taslak 17 maddeden oluşuyor. Bu düzenleme ile İnternet 
yayıncıları da “gazeteci” sayılacak ve İnternet haber yayıncılığı 
da konvansiyonel medya ile benzer haklardan (basın sigortası, 
basın kartı) yararlanacak. Ayrıca haber siteleri de Basın İlan 

Kurumu’ndan ilan alma olanağı getiriliyor. 
Taslak, 5953 sayılı Basın Mesleğinde 
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 
ile 5187 sayılı Basın Kanunu’nda değişiklik 
öngörüyor. Ancak İnternet yoluyla işlenen 
suçlara ilişkin bizim 5651 sayılı İnternet  
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun’a dair bir değişiklik 
içermiyor.
İnternet medyası yasa taslağına göre, 
haber portalları basın yasası içine alınacak, 
çalışanlar kanun önünde tanınıp gazeteci 
olarak kabul edilecek. Basın kartı ve basın 
sigortası getirilirken henüz yasada yer 
almayan ancak bir genelge ile yapılacak 
düzenleme ile resmi ilan gelirinden 
yararlanmaları sağlanacak.

“Yasa iki bakan eskitti”
Cnnturk.com’a konuşan İnternet Medyası 
Derneği Başkanı Hadi Özışık, 2005’ten beri 
bu yasanın çıkması için çaba harcadıklarını 
ve yasanın iki bakan eskittiğini (Beşir 
Atalay ve Mehmet Aydın) bildirdi. Bakanlar 
Kurulu’na giden taslağın dernekleri tarafından 
önerildiğini anımsatan Özışık,  “Yasa yürürlüğe 
girdiği anda yazılarımız ‘İnternet yoluyla 
hakaret’ bahanesiyle kaldırılamayacak, yasa 
karşısında da gazeteci sayılacağız” dedi.
İnternet’te haber yayıncılığı konusundaki yasal 
boşluğu gidermek için taslağın hazırlandığını 
anlatan Özışık, Türkiye’de İnternet’in önündeki 
en önemli engelin bilgi sahibi olmamak 
olduğunu açıklayıp “Bilgisayar firması, 
gazeteye tam sayfa reklam veriyor, ama 
İnternet’e reklam vermiyor. Bu bilgisizlikten 
kaynaklanıyor. Adam bilgi sahibi olsa, 
İnternet’in tek ölçülür bir mecra olduğunu 
bilse, reklamını gazeteye de verecektir; 
gazeteye reklam vermesin demiyoruz ama 

İnternet’e de verecektir” diye konuştu.
“Tüm kavramlar birbirine karışmış 
durumda”
Bilişim Hukukçusu Av. Gökhan Ahi ise, 
tasarıda birçok kafa karıştıracak hüküm 
olduğunu vurguladı. Ahi, taslağın bu 
şekliyle yasalaşması halinde hangi sitenin 
haber sitesi olduğu, hangisinin olmadığının 
birbirine karışacağına işaret etti. Tasarıyı 
hazırlayanların iyi niyetle hareket ettiğini 
ancak İnternet’in doğasını anlamadıklarına 
dikkat çeken Ahi şunları söyledi:
“En başta ‘İnternet haber sitesi’ tanımında 
hata var, bu tanıma göre 50 TL’ye bile satılan 
haber script’ini kuran ve Basın Kanunu 
gereğince savcılığa bildirim yapan herkes, 
kolaylıkla haber sitelerine tanınan haklardan 
faydalanabilir. 

Tanımda ‘süreli yayın’lardan bahsedilmiş, 
halbuki İnternet ortamında anlık yayın 
vardır, süreli yayın olamaz, olursa da içeriğin 
değişmez bir şekilde günlük yayınlanması 
gerekir. Basın Kanunu’nda öngörülen 
maksimum 4 aylık şikâyet süresi İnternet 
haber siteleri için de geçerli olacak. 
İnternet’teki haberler daha uzun bir süre 
etkili olduğu için şikâyet süresi genel şikâyet 
süresinden az olursa hak kaybı yaratabilir. Bir 
başka önemli sorun, İnternet haber sitesinin 
‘yer sağlayıcı’ sıfatına sahip olması. Yer 
sağlayıcılık, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu 
siteler için oluşturulmuş bir statüdür. 

İçeriği bizzat kendileri hazırlayan İnternet 
haber siteleri, ancak içerik sağlayıcı gibi 
sorumlu tutulmalıdır. Sonuç olarak, bu 
tasarıda tüm kavramlar birbirine karıştırılmış 
durumda. Eğer bir düzenleme yapılacaksa 
bunun gerekliliği ve faydaları tartışılarak 
yapılmalıdır.”
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“İnternet’e basın kartı değil 
özgürlük gerek!”
Alternatif Bilişim Derneği de İnternet 
basın kanunu taslağını eleştirdi. 
Yapılan açıklamada, Kasım 2011’de 
benzer bir taslağın hazırlandığı 
ve Dernek olarak taslağa ilişkin 
kaygılarını İnternet’e basın kartı değil 
özgürlük gerek başlıklı açıklama ile 
ifade edildiği anımsatıldı. 

“Kendi mecrasında gelişerek 
akan İnternet medyasının da yazılı 
basın gibi denetim altına alınması, 
tekelleştirilmesini beraberinde 
getirecek tasarı, İnternet medyası 
çalışanlarına sarı basın kartı ve 
akreditasyon kolaylığı sağlaması 
yönüyle sunulmaktadır. Yasada 
yıllardır değişmeyen ‘havuç-sopa politikaları’ 
yürütülmektedir” denilen açıklamada,  
“müjde” olarak sunulan İnternet medyası 
çalışanlarına “sarı basın kartı ve akreditasyon” 
verilecek olmasının olumlu bir adım 
olduğu belirtildi. Dernek, “Ancak yazılı 
basın çalışanlarının sendikasızlaştırıldığı, 
akreditasyon ve sarı basın kartı sahibi olmanın 
çalıştığı kurumun çizgisiyle doğru orantılı 
olduğu bir durumda bu adımın da kendi içinde 
ölü doğacağı açıktır” uyarısı yaptı.
 
Haber siteleri çifte kıskaca alınacak
Açıklamada, taslağın 15. maddesinde 
düzenlenen “İnternet haber sitelerinde de 
resmi ilan ve reklam yayımlatılabilir” ibaresi 
gereği “ilan dağıtımının devlet kurumlarınca”  
yapılmasının, medya platformları üzerinde 
devlet denetimini güçlendireceği ve otosansür 
ortamını etkinleştirip derinleştireceğine 
dikkat çekildi. Tasarı ile “İnternet medyasına 
geleneksel basılı yayın” gibi yaklaşıldığı, bunun 
da “büyüyen ve değişen haber ve habercilik 
anlayışına ket vurmak” anlamına geleceği 
açıklamada şunlar kaydedildi: 
“İnternet haber siteleri hem bugüne kadar en 
az 18 bin alan adının yasaklanmasına gerekçe 

yapılan 5651 sayılı yasaya hem de bugüne 
kadar binlerce gazetecinin yargılanmasına, 
onlarcasının tutuklanmasına neden olan 
TMK, CMK ve Basın Kanunu’na karşı sorumlu 
olacaktır.  Tıpkı basılı yayıncılıkta olduğu 
gibi suç unsuru taşıdığı iddia olunan haber 
nedeniyle hem muhabir hem de sorumlu 
yazı işleri müdürlerinin yargılanmasına 
devam edilecektir. Taslakta yayın durdurma 
müeyyidelerinin İnternet haber sitelerine 
uygulanmayacağı söylenmektedir. Ancak 
sadece şikâyetin arandığı 5651 sayılı yasa hali 
hazırda bunun için kullanılabilecektir. Ayrıca 
basılı yayının tabi olduğu çok ağır para cezaları 
getiren yasanın uygulanması da çok sesliliğin 
azalmasına neden olacaktır. Doğrudan sansür 
anlamına gelecek bu uygulama taslakta yer 
alan ‘Yayın durdurma müeyyidesi sebeplerinin 
ortaya çıkması veya yer sağlayıcılık faaliyet 
belgesinin iptali durumlarında İnternet 
haber siteleri için sağlanan haklar ortadan 
kalkar’ ibaresiyle sansürün en koyusu olan 
otosansüre de zorlayacaktır.

Sonuç olarak, İnternet medyasına yazılı 
basın muamelesi yapılan tasarı azınlık için 
rant anlamına gelirken, yurttaş gazeteciliği 
yapanlar, politik çizgide haber yayınlayanlar 

için tam bir sansür, otosansür ve engelleme 
yasası haline gelecektir. İnternet medyası 
da tıpkı basılı yayında olduğu gibi ceza ve 
yükümlülükler nedeniyle ‘sermayesi olanın 
haber sitesi’ olabildiği, İnternet’in sağladığı 
en önemli olanaklardan biri olan çok 
sesliliğin kısıldığı bir hale dönüştürülmek 
istenmektedir.

Öte yandan Aktif İnternet Medyası Derneği 
(AKİMED) Başkanı Özcan Yazıcı, tasarının 
zaman kaybedilmeden TBMM gündemine 
alınmasını istedi. Yasanın ardından çıkarılacak 
yönetmeliklerin de mutlaka İnternet medyası 
temsilcilerinden görüş alınarak hazırlanması 
gerektiğini belirten Yazıcı, AKİMED olarak 
kendilerinin de özellikle yönetmelik taslağıyla 
ilgili bir çalışma yapıp geniş bir taslak metin 
hazırladıklarını bildirdi.
 
“Basılı gazeteler hızla kan kaybederken ve 
buralarda çalışan binlerce meslektaşımız 
işinden olurken, yerel internet medyasının 
desteklenmesi ve işini kaybeden 
meslektaşlarımıza İnternet gazetelerinde 
istihdam fırsatı sunulması çok önemli” diyen 
Yazıcı, sürece yalnızca Basın İlan Kurumu 
ilanları açısından bakmadıklarını, Basın Yayın 

Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün İnternet 
medyasıyla ilgili departman oluşturarak, bu 
departman aracılığıyla İnternet gazeteciliğinin 
geliştirilmesi için politikalar belirlenmesine 
yardımcı olması gerektiğini de sözlerine 
ekledi.

Bu arada Tüm İnternet Medyası Derneği 
(TİMED) yöneticileri de Başbakan Yardımcısı 
Arınç ve Basın yayın Enformasyon Genel 
Müdürü Murat Karakaya ile bir araya geldi. 
TİMED Başkanı Talat Atilla bir an önce 
yasalaşması beklenen İnternet yasa taslağı 
ile ilgili TİMED’in görüş ve önerilerini aktarıp 
taslakla ilgili düzeltilmesi gereken konuları 
içeren dosyayı Arınç’a sundu. İki yıldır 
üzerinde çalıştıkları yasanın bir an önce 
çıkarılması için hazırlık yapıldığını anlatan 
Arınç, sektör temsilcilerinin görüşlerinin 
alındığı için sürecin uzadığını kaydetti. 
Taslağa henüz son şeklin verilmediği, gelen 
görüşlere göre tasarının şekillendirildiğini 
belirten Karakaya ise, İnternet medyasının 
yasal zeminin basın kanununa eklenerek 
sağlanacağını, taslakta sosyal paylaşım 
sitelerini değil haber portallarını dikkate 
aldıklarını ve çerçeveyi ona göre çizdiklerini 
söyledi. 
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MADDE 1- 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın 
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 1 
inci maddesinin birinci fıkrasındaki “haber ve 
fotoğraf ajanslarında” ibaresi “haber ve fotoğraf 
ajansları ile İnternet haber siteleri” olarak 
değiştirilmiştir.
MADDE 2- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın 
Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile İnternet haber sitelerinin yayımını kapsar.”
MADDE 3- 5187 sayılı Basın Kanununun 2 nci maddesinin (c) bendine “eserler” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ve İnternet haber siteleri” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 
bent eklenmiştir.
“m) İnternet haber sitesi: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin g 
bendinde tanımlanan İnternet İnternet ortamında, haber ya da yorum niteliğinde yazılı, işitsel ve 
görsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayını,”
MADDE 4- 5187 sayılı Basın Kanununun 4 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü ve dördüncü 
fıkralar eklenmiştir.
“İnternet haber siteleri yukarıda belirtilen zorunlu bilgileri kendilerine ait İnternet ortamında 
kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında 
bulundurmakla yükümlüdür.
İnternet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih, her 
erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir.”
MADDE 5- 5187 sayılı Basın Kanununun 7 nci maddesine beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
“İnternet ortamında yayınlarını sürdüren İnternet haber siteleri faaliyetlerini, bu madde 
hükümleri ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun da belirtilen yer sağlayıcılık 
yükümlülüğüne uygun olarak yerine getirirler.”
MADDE 6- 5187 sayılı Basın Kanununun 8 inci maddesine beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
“Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yayın durdurma müeyyidesine ilişkin hükümler 
İnternet haber siteleri için uygulanmaz.”  
MADDE 7- 5187 sayılı Basın Kanununun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“8 inci maddede belirtilen yayın durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması veya yer 
sağlayıcılık faaliyet belgesinin iptali durumlarında İnternet haber siteleri için sağlanan haklar 
ortadan kalkar.”
MADDE 8- 5187 sayılı Basın Kanununun 10 uncu maddesinin başlığı “Muhafaza ve Teslim 
Yükümlülüğü” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İnternet haber siteleri hakkında bu maddenin yukarıdaki fıkralarında yer alan hükümler 
uygulanmaz. Ancak İnternet haber siteleri, yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü 
sağlanmış şekilde bir yıl süre ile muhafaza etmeye ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere 
teslim etmeye  mecburdur.
Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması halinde bu 
işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili İnternet haber sitesine yazılı olarak 

bildirilmesine kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması 
zorunludur.”
MADDE 9- 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci ve 13 üncü maddelerinin birinci fıkralarında 
yer alan “Basılmış eserler” ibaresinden önce gelmek üzere “İnternet haber siteleri ve” ibaresi 
eklenmiştir.
MADDE 10- 5187 sayılı Basın Kanununun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İnternet haber sitesi sorumlu müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı birinci fıkradaki usul 
ve esaslara göre kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı 
altında bir hafta süreyle yayımlar.
İnternet haber sitelerindeki içeriğin çıkarılması, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde içeriğin yayından çıkarılmasına ilişkin düzenlenmiş usul ve 
esaslara tabidir.”
MADDE 11- 5187 sayılı Basın Kanununun 17 nci maddesinin başlığı “Muhafaza ve teslim 
yükümlülüğüne uymama” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddede yer alan basımcı ibaresinden 
sonra gelmek üzere  “ile muhafaza ve teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen İnternet haber 
sitesinin sorumlu müdürü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12- 5187 sayılı Basın Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İnternet haber siteleri için ise, düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14 üncü 
maddesinde 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 verir.”
MADDE 13- 5187 sayılı Basın Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Basılmış eserler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya İnternet haber siteleri” ibaresi, aynı 
fıkrada yer alan “günlük süreli yayınlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve İnternet haber 
siteleri” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “tarihten” ibaresinden sonra gelmek üzere “İnternet 
haber siteleri için ise yayım tarihinden” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 14- 5187 sayılı Basın Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer 
alan “Basılmış eserler” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya İnternet haber siteleri” ibaresi 
eklenmiş ve bu Kanuna aşağıdaki Geçici Madde ilave edilmiştir.
“Geçici Madde 3- İnternet haber siteleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren üç ay  içinde 
yayınlarını  bu Kanunda öngörülen hükümlere uygun hale getirirler.”
MADDE 15- 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- İnternet haber sitelerinde de resmi ilan ve reklam yayımlatılabilir. Yayıma 
ilişkin esas ve usuller, bu Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda, Basın İlan Kurumu, Basın-
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Yürürlük
MADDE 16 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
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