
RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun: 

“İnternet doğası gereği, hem RTÜK’ü 

hem BTK’yı hem de BYEGM’yi 

ilgilendiren konuları kapsamaktadır.” 

 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından "Aylık RTÜK Toplantıları" adı altında her 
ay yapılmakta olan konferansların on dokuzuncusu, Üst Kurulun Ankara Bilkent`teki 
merkezinde gerçekleştirildi. “Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 
Kuruluş ve İşlevleri'' konulu konferansa Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürü Murat Karakaya  konuşmacı olarak katıldı. 
 
RTÜK toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansı, RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut 
Dursun, Üst Kurul Üyesi Dr. A.Vahap Darendeli, basın mensupları ve kurum çalışanları 
izledi. 
 
Konferansın açılışında konuşan RTÜK Başkanı Davut Dursun 90. kuruluş yılını 
kutlayan BYEGM'nin Cumhuriyetin en eski ve köklü kurumları arasında bulunduğunu 
ifade etti. Prof. Dr. Davut Dursun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 
faaliyetleriyle, ifade ve basın özgürlüğünün gelişmesine, ülkemizin dünyaya doğru 
tanıtılmasına, ülke dışındaki gelişmelerin zamanında ve gerçek verilere dayalı olarak 



izlenmesine imkân sağladığını belirterek Kurum faaliyetleri kapsamında dış basında, 
radyo, televizyon ve internette yer alan haberlerin düzenli olarak taranıp dilimize 
çevrilmekte ve ilgili kuruluşlara servis edilmekte olduğunu ifade etti. 
 
İnternetin doğası gereği, hem RTÜK’ü hem Bilgi Teknolojileri Kurumunu hem de Basın-
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü ilgilendiren konuları kapsadığını belirten 
Dursun, bu alanda düzenlenme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. 
BYEGM’nin önemli yayınları olduğunu söyleyen Üst Kurul Başkanı, kendisinin de bu 
yayınlardan faydalandığını anlattı.  
 
Kurumun Kurtuluş Savaşındaki haklı davamızı dünyaya duyurmak amacıyla Atatürk’ün 
talimatıyla kurulduğunu anlatan Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürü Murat Karakaya, Kurumun faaliyetleri ve yayınları hakkında konuklara bilgi 
verdi. 5187 sayılı Basın Kanununun hazırlanmasında BYEGM’nin rol aldığını belirten 
Karakaya, pek çok kesimin katkılarıyla hazırlanan özgürlükçü bir Kanun olduğunu 
anlattı. 
 
Yerel medya eğitim seminerleri konusunda RTÜK’le işbirliği yapacaklarını belirten 
Genel Müdür Murat Karakaya, yerel medyanın birbirleri ile iletişim içinde olmaları, 
birbirlerinin kaynaklarından haberdar olmaları için yaptıkları örnek çalışmaları anlattı. 
   
BYEGM'nin yürüttüğü diğer faaliyetlere de değinen Karakaya, internet medyasına 
ilişkin bir çalışma yapılması konusunda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın kurumu görevlendirdiğini anlattı. İnternet haber sitelerini esas alan tasarının 
makama sunulduğunu belirterek, konunun daha sonra ilgili sektörlerin görüşlerine 
açılacağını bildirdi. RTÜK'ün de sürecin içinde olduğunu bildiren Karakaya, şöyle 
konuştu: ''Şuna karar verildi ki, internet medyası çok dinamik gelişen bir sektör. Şu an 
bunun tamamını kuşatacak bir düzenleme için çok erken. İnternet suçlarıyla ilgili kanun 
da zaten çok eleştirilen bir kanun. O nedenle şu etapta tüm internet medyasını 
düzenlemek yerine, internet haber sitelerini esas alan bir düzenlemeye gidelim 
düşüncesi hâkim oldu. Bu çerçevede tasarımız, hemen hemen hazır sayılır. Makama 
sunuldu. Sonra ilgili sektörlerin görüşlerine açılacak.  
 
Burada internet haber siteleriyle ilgili en önemli sıkıntı akreditasyon sıkıntısıydı. Yani 
buralarda çalışan arkadaşlarımız, Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın 
programlarına katılamıyordu. Bu sıkıntılarını gidereceğiz. Ayrıca Basın Kanunu ile 
irtibatlandırdık, ama yazılı medya için öngörülenden daha esnek düzenlemeler 
getiriyoruz.'' 
 
BYEGM'nin haber, basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinin yanı sıra Kamu 
Diplomasisi Koordinatörlüğünün sekretaryasını da yürüttüğünü anlatan Karakaya, 
Koordinatörlüğün faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. Koordinatörlüğün lobi ve tanıtım, 
siyasi iletişim ile medya, akademik, gündem takibi ve belirleme faaliyetleri yürüttüğünü 
kaydeden Karakaya, ilgili konularda kurumlar arasında da koordinasyonu sağladığına 
işaret etti. Karakaya, ''Amacımız, Türkiye'nin haklı davalarını dünyadaki prestij isimlerin 
ağzından dünya kamuoyu ile paylaşmak'' şeklinde konuştu. Koordinatörlüğün 
faaliyetleri ile yurt dışında Türkiye aleyhine bir yazı çıktığında anında müdahale 
edilerek, Türkiye'deki ilgili kurumların harekete geçmesini sağladıklarını anlatan 
Karakaya, böylece yazının çıktığı kuruluşa görüş ve yazıların aktarıldığını belirtti.  
 



Genel Müdürlüğe bağlı Medya Takip Merkezlerinde geçen yıl 1,5 milyon haberin 
işlendiğini, bunlardan 22 bininin ilgili makamlara iletildiğini belirten Karakaya, bölgenin 
medya eğitim üssü olması için çalıştıklarını anlattı. DHMİ ile yaptıkları işbirliğiyle 
havalimanlarında basın noktaları oluşturulduğunu ifade eden Karakaya, uygulamanın 
tüm havaalanlarına genişletilmesiyle yabancı basın mensupları ile basın kartı 
taşıyıcılarının bu noktalardan yararlanabileceklerini duyurdu.  
 
Basın mensuplarına yabancı dil eğitimi konusunda TOBB ile geçen yıl yürüttükleri 
işbirliği neticesinde 60 gazetecinin Türkiye'nin ardından Londra ve Washinghton'da dil 
eğitimi aldıklarını hatırlatan Karakaya, ''Bu uygulamamıza, önümüzdeki sene için yeni 
bir ivme kazandırmayı düşünüyoruz'' dedi. 
 
Basın kartlarının Basın Kartı Yönetmeliği gereği basın yayın kuruluşlarında çalışanlarla 
devletin enformasyon hizmetinde çalışan görevlilere verildiğini anlatan Karakaya, son 
verilerle 11 bin 700 dolayında basın kartı sahibinin bulunduğunu, ancak bunlardan 5 
bininin aktif kullanıcı olduğunu söyledi. Karakaya, yeni uygulamalarıyla yurt dışında 
Türkçe yayın yapan medya kanalı çalışanlarına da basın kartı vereceklerini 
bildirdi. Basın kartı sahiplerinin eskiden çok avantajlı imkânlara sahip olduklarını, 
ancak bu avantajlarını zaman içinde kaybettiklerini kaydeden Karakaya, ''Eski 
avantajlara ulaşmak şu an itibariyle ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Ancak biz en 
azından iletişim, konaklama ve ulaşım anlamında yeni imkânlara sahip olmaları gayreti 
içindeyiz'' diye konuştu.  
 
Medya alanında diğer ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bir dizi etkinlik 
düzenleyeceklerini belirten Karakaya, 21-22 Aralıkta ''Türkçe Konuşan Ülkeler Medya 
Forumu'' düzenleneceğini kaydetti. (24.11.2010) 


