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“7418 SAYILI BASIN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN” İLE GETİRİLEN BAZI ÖNEMLİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN  

ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “7418 Sayılı Basın Kanunu İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) ile başta Basın Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere pek çok Kanun’da düzenlemeler yapılmıştır. Kanun ile getirilen 

başlıca önemli düzenlemeleri içeren özet çalışmamızı bilgilerinize sunarız. 

 

 

5187 SAYILI BASIN KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

Düzenlemeye Konu 

Taraf 

Düzenlemeye Konu 

Kanun Maddesi 

Yeni Düzenlemeler 

İnternet Haber Siteleri 

(İnternet ortamında, 

belirli aralıklarla haber 

veya yorum niteliğinde 

yazılı, görsel veya işitsel 

içeriklerin sunumunu 

yapmak üzere kurulan ve 

işletilen süreli yayın) 

Madde 4 –  

 

Zorunlu Bilgiler 

İnternet haber siteleri, kendilerine ait internet 

ortamının ana sayfasında adres, ticari unvan, 

elektronik posta ve tebligat adres, yer sağlayıcı 

ad ve adres bilgilerini bulunduracaktır.  

 

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez 

sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki 

güncelleme tarihleri, her erişildiğinde 

değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde 

belirtilecektir. 

 

Madde 15 –  

 

Zorunlu Bilgileri 

Göstermeme 

İnternet haber sitelerinde gösterilmesi 

öngörülen hususların gösterilmemesi veya 

gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, 

süreli yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu 

müdürün bağlı olduğu yetkili, süresiz 

yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini 

göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı 

500.000.000 TL – 20.000.000.000 ağır para 

cezasıyla cezalandırılır. 

  

Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda 

2.000.000.000 TL’den, yaygın süreli 

yayınlarda 5.000.000.000 TL’den az olamaz. 

 

Madde 10-  

 

Teslim ve Muhafaza 

Yükümlülüğü 

İnternet haber sitesinde yayınlanan içerikler, 

talep edildiğinde Cumhuriyet Başsavcılığına 

teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü 

sağlanmış şekilde iki yıl süre ile muhafaza 

edilecektir. 

 

Yayının soruşturma ve kovuşturma konusu 

olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak 

bildirilmesi hâlinde, bu işlemlerin 

sonuçlandığının bildirilmesine yayın kaydının 

saklanması zorunlu olacaktır. 

 

Madde 17 –  

 

Teslim ve Muhafaza 

Yükümlülüğüne Uymama 

Teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen 

basımcı ile teslim ve muhafaza yükümlülüğünü 

yerine getirmeyen internet haber sitesi sorumlu 

müdürü 300.000.000 TL – 1.000.000.000 TL 

ağır para cezasıyla cezalandırılır. 
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Madde 11-  

 

Cezai Sorumluluk 

 

İnternet haber siteleri yoluyla işlenen suç 

yayım anında oluşmuş kabul edilecektir. 

 

Madde 13-  

 

Hukuki Sorumluluk  

İnternet haber siteleri yoluyla işlenen fiillerden 

doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı 

süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve 

varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser 

sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmaması 

halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen 

sorumlu kabul edilecektir. 

 

Madde 14 –  

 

Düzeltme ve Cevap  

İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin 

düzeltme ve cevap yazısı, üzerinde hiçbir 

değişiklik yapılmadan, en geç bir gün içinde 

ilgili yayının yer aldığı sayfada 

yayımlanacaktır.  

 

Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi 

ve/veya içeriğin çıkarılması kararının 

uygulanması ya da internet haber sitesi 

tarafından içeriğin kendiliğinden çıkarılması 

durumunda, düzeltme ve cevap metni ilgili 

yayının yapıldığı internet haber sitesinde ilk 

yirmi dört saati ana sayfada olmak üzere bir 

hafta süreyle yayımlanacaktır. 

 

Madde 18 –  

 

Düzeltme ve Cevabın 

Yayımlanmaması 

Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin 

kesinleşmiş hâkim kararlarına uymayan 

sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı 

olduğu yetkili 10.000.000.000 TL – 

150.000.000.000 TL ağır para cezasıyla 

cezalandırılır.  

Ağır para cezası, bölgesel süreli yayınlarda 

20.000.000.000 TL’den, yaygın süreli 

yayınlarda 50.000.000.000 TL’den az 

olamaz. 

 

 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

Düzenlemeye Konu 

Taraf 

Düzenlemeye Konu 

Kanun Maddesi 

Yeni Düzenlemeler 

Fail Madde 217/A –  

 

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi 

Alenen Yayma 

Sırf halk arasında endişe, korku veya panik 

yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, 

kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe 

aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya 

elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 – 3 yıl 

hapis cezasıyla cezalandırılır. 

 

Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir 

örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, 

birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında 

artırılır. 
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5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU 

YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA 

KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

Düzenlemeye Konu 

Taraf 

Düzenlemeye Konu 

Kanun Maddesi 

Yeni Düzenlemeler 

Erişim Sağlayıcı 

(Kullanıcılarına internet 

ortamına erişim olanağı 

sağlayan her türlü 

gerçek veya tüzel kişiler) 

Madde 6/A –  

 

Erişim Sağlayıcıları 

Birliği 

Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne erişimin 

engellenmesine ilişkin yapılan tebligat erişim 

sağlayıcıya yapılmış sayılır.  Erişim 

sağlayıcılar kararların bildirimi için gerekli 

teknik altyapıyı kurmakla yükümlü hale 

getirilmiştir. 

 

Sosyal Ağ Sağlayıcı 

(Sosyal etkileşim 

amacıyla kullanıcıların 

internet ortamında 

metin, görüntü, ses, 

konum gibi içerikleri 

oluşturmalarına, 

görüntülemelerine veya 

paylaşmalarına imkân 

sağlayan gerçek veya 

tüzel kişiler) 

Ek Madde 4 (1) – 

 

Türkiye’den Günlük 

Erişimi 1 Milyondan 

Fazla Olan Yurt Dışı 

Kaynaklı Sosyal Ağ 

Sağlayıcının Gerçek Kişi 

Temsilcisinde Aranan 

Özellikler  

 

Belirlenen gerçek kişi temsilcinin artık yalnızca 

Türk vatandaşı olması değil, Türkiye’de 

mukim olması da zorunlu hale getirilmiştir.   

 

 

 

Ek Madde 4 (1) – 

Türkiye’den Günlük 

Erişimi 10 Milyondan 

Fazla Olan Yurt Dışı 

Kaynaklı Sosyal Ağ 

Sağlayıcı Temsilcisinde 

Aranan Özellikler 

Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı 

tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişi 

temsilci, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları 

saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve 

mali yönden tam yetkili ve sorumlu olup, bu 

temsilcinin tüzel kişi olması hâlinde doğrudan 

sosyal ağ sağlayıcı tarafından sermaye şirketi 

şeklinde kurulan bir şube olması zorunlu hale 

getirilmiştir. 

 

 

 

Ek Madde 4 (4) – 

 

Türkiye’den Günlük 

Erişimi 1 Milyondan 

Fazla Olan Yurt İçi ve 

Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal 

Ağ Sağlayıcının İçeriğin 

Çıkarılması, Erişimin 

Engellenmesi ve Buna 

İlişkin Başvurular 

Hakkında Hazırladığı 

 Raporların İçeriği 

 

 

6 aylık dönemlerle Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu’na (BTK) sunulan raporlar, 

başlık etiketleri, öne çıkarılan veya erişimi 

azaltılan içeriklere ilişkin algoritmalarına, 

reklam politikalarına ve şeffaflık politikalarına 

ilişkin bilgileri içerecektir.  

 

Sosyal ağ sağlayıcı, 5651 sayılı Kanun’un 

uygulanmasına ilişkin gerekli tüm bilgi ve 

belgeleri BTK tarafından istenildiği zaman 

vermekle yükümlü hale getirilmiştir. 

 

Sosyal ağ sağlayıcı, 5651 sayılı Kanun 

kapsamındaki suçlara ilişkin içeriklere karşı 

gerekli tedbirleri alacaktır. Kullanıcılara 

sunulacak önerilerde hangi parametrelerin 

kullanıldığı açık ve anlaşılabilir bir şekilde 

belirtilecektir. Kullanıcı tercihlerinin 

güncellenmesine imkân tanınacak ve kişisel 

verilerin kullanılmasının sınırlandırılmasına 

ilişkin seçenekler geliştirilecektir. 
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Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, 

reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, 

ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin yer 

aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturarak bunu 

internet sitesi üzerinden yayınlayacak ve bu 

hususa raporunda yer verecektir. 

 

Ek Madde 4 (5) –  

 

Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal 

Ağ Sağlayıcının Bazı 

Suçlara Konu İçeriklerle 

İlgili Bilgi Aktarımı 

Zorunluluğu ve Yerine 

Getirilmemesi Halinde 

Yaptırımlar 

 

 

Sosyal ağ sağlayıcı, TCK’de yer alan 

çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı 

bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke 

bütünlüğünü bozmak, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına 

karşı suçlar ve casusluk suçlarına konu 

içeriklerle ilgili bilgiler sosyal ağ sağlayıcının 

yurt dışı kaynaklı olması halinde Türkiye’deki 

temsilcisi tarafından adli mercilere verilecektir. 

 

Bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığına veya 

mahkemeye verilmemesi durumunda yurt dışı 

kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği 

bant genişliğinin yüzde doksan oranında 

daraltılması kararı mahkemece 

verilebilecektir. 

 

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması 

kararı verilmesi hâlinde, bu karar erişim 

sağlayıcılara bildirilmek üzere Bilgi 

Teknolojileri Kurumu’na gönderilir. Kararın 

gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç 

dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından 

yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

 

Ek Madde 4 (7) – 

 

Sosyal Ağ Sağlayıcının 

Çocuklara Özgü Hizmet 

Sunma Yükümlülüğü 

 

Sosyal ağ sağlayıcı, çocuklara özgü 

ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli 

tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. 

 Ek Madde 4 (10) – 

 

İçeriğin Çıkarılması 

ve/veya Erişimin 

Engellenmesi Kararının 

Gereğinin Yerine 

Getirilmemesi Halinde 

Yaptırımlar 

 

 

 

Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve 

tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ 

sağlayıcıya altı aya kadar reklam vermesinin 

yasaklanmasına BTK Başkanı tarafından 

karar verilebilir, bu kapsamda yeni sözleşme 

kurulamaz ve buna ilişkin para transferi 

yapılamaz. 

 

Reklam yasağı kararının yanı sıra içeriğin 

çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi 

kararının yerine getirilmesine kadar sosyal ağ 

sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin 

%50 oranında daraltılmasına sulh ceza 

mahkemesince karar verilebilir. 

 

İlgili kararın bildirilmesinden itibaren 30 gün 

içinde kararın yerine getirilmemesi halinde, 

sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant 

genişliğinin %90 oranına kadar 

daraltılmasına karar verilebilir. 
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Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl 

ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları 

tarafından yerine getirilir. 

 

Ek Madde 4 (11) – 

 

İdari Para Cezalarının 

Sosyal Ağ Sağlayıcı 

Tarafından Yasal 

Süresinde Ödenmemesi 

Halinde Yaptırımlar 

 

 

5651 sayılı Kanun kapsamında BTK Başkanı 

tarafından verilen idari para cezalarının yasal 

süresinde ödenmemesi durumunun bir yıl 

içinde birden fazla gerçekleşmesi hâlinde;  

 

BTK Başkanı tarafından yurt dışı kaynaklı 

sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye’de mukim vergi 

mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal 

ağ sağlayıcısına altı aya kadar yeni reklam 

vermesinin yasaklanmasına karar 

verilebilecektir. Böylece, bu kapsamda yeni 

sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para 

transferi yapılamaz. 

 

Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının, idari 

para cezalarının tamamını ödemesi ve Kuruma 

bildirmesi hâlinde reklam yasağı kararı 

kaldırılır. 

 

Ek Madde 4 (12) – 

 

Reklam Verme Yasağına 

Aykırı Davranan 

Türkiye’de Mukim Vergi 

Mükellefi Gerçek Ve 

Tüzel Kişilere 

Uygulanacak Yaptırım 

 

Bu madde uyarınca sosyal ağ sağlayıcısına 

reklam verme yasağına aykırı davranan 

Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve 

tüzel kişilere, 10.000 TL – 100.000 TL idari 

para cezası uygulanabilecektir. 

 

Ek Madde 4 (13) – 

 

Kullanıcı Haklarının 

Korunması 

Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılarının haklarının 

korunmasına yönelik olarak BTK tarafından 

yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin 

düzenlemelere uymakla yükümlüdür. 

 

Ek Madde 4 (15) – 

 

Başlık Etiketlerinin ve 

Öne Çıkarılan İçeriklerin 

Uyarı Yöntemiyle 

Kaldırılması 

 

 

Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri ve öne 

çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle 

kaldırılması için etkin bir başvuru mekanizması 

kurmakla yükümlü hale getirilmiştir. 

 

Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri veya öne 

çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı 

başkasına ait yayın yoluyla işlenen suçtan, 

kendisine hukuka aykırı içeriğin bildirilmiş ve 

buna rağmen içeriğin bildiriminden itibaren 

derhal ve en geç 4 saat içinde kaldırılmamış 

olması durumunda söz konusu içerikten 

doğrudan sorumlu olacaktır. 

 

Ek Madde 4 (16) – 

 

Kişilerin Can ve Mal 

Güvenliklerini Tehlikeye 

Sokan İçerikler 

 

Sosyal ağ sağlayıcı, kişilerin can ve mal 

güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri 

öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması 

hâlinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin 

bilgileri yetkili kolluk birimleriyle 

paylaşacaktır. 
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Ek Madde 4 (19) – 

 

Kriz Planı Oluşturma 

Yükümlülüğü 

Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu 

sağlığını etkileyen olağanüstü durumlara ilişkin 

kriz planı oluşturmakla ve Kuruma bildirmekle 

yükümlüdür. 

 

 

DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ 

 

 

7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli kanunlarda 

yapılan düzenlemeler için farklı yürürlük tarihleri öngörülmüştür. Bilgilendirmemizin içeriğini oluşturan 

düzenlemeler Kanun’un yayım tarihi olan 18.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

Saygılarımızla. 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 

*Çalışmamızda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin kamuya yaptığı 
bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek 

alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak 

Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 

 


