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Erişim Sağlayıcılar Birliği 
kuruldu ama…

Katalog suç kapsamı dışındaki İnternet 
erişiminin engellenmesi kararlarını 
uygulamak üzere 19 Mayıs 2014’te kurulan 
birlik, Ankara’da faaliyete geçti. Ancak “sivil 
inisiyatif” olarak adlandırılan Birlik’te kimler 
yer alıyor bilinmiyor.

Hükümetteki AK Parti milletvekilleri tarafından apar topar “Torba yasa” içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan“İnternet yasası” olarak bilinen 
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Yasa”da öngörülen “İnternet Erişim 
Birliği” kuruldu. Muhalefet, sektör STK’ları ve toplumun çeşitli kesimlerince eleştirilmesine 
karşın 19 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren yasa maddelerinin getirdiği 
“İnternet Erişim Birliği” isimli yapının kurulması için 19 Mayıs’a kadar süre verilmişti. 

Özellikle sanal ortamda “kişilik haklarına saldırı” ve “özel hayatın gizliği” noktalarında 
İnternet içerik düzenlemeleri konusunda önemli bir işlev görmesi beklenen “İnternet 
Erişim Birliği”’nin kurulduğu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) sitesinde resmi bir 
açıklama ile duyuruldu. Resmi açıklamada şöyle denildi:

“5651 Sayılı Ka¬nunun 8 inci maddesinde yer alan katalog suçları kapsamı dışındaki 
erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması için Erişim Sağlayıcıları Birliği Kuruldu. 
Ankara’da kurulan Birlik, 19 Mayıs 2014 tarihinde faaliyete başladı. 
Birliğin faaliyete geçmesiyle birlikte İnternet ortamında yapılan yayın içerikleri nedeniyle 
kişilik haklarının ihlal edilmesi ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine ilişkin 
mahkemelerce verilen erişim engelleme kararlarının uygulanması konusunda yeni bir 
dönem başlamış oldu.

 
Buna göre, 5651 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyet 
gösterecek Birlik, Sulh Ceza Mahkemelerinin göndermiş olduğu 
gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlarla ilgili İnternet 
ortamında yapılan kişilik haklarının ihlaline ilişkin erişimin 
engellenmesi kararlarını uygulayacak.
 
Bunun yanında, İnternet ortamında yapılan yayın içeriği 
nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia 
eden kişiler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) 
doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin 
uygulanmasını isteyebilecek ve Başkanlık kendisine gelen 
talepleri uygulanmak üzere Birliğe bildirecek”.
 
ASO Kule Atatürk Bulvarı No:193 Kat: 4, Kavaklıdere/Ankara 
adresinde faaliyete geçen “sivil inisiyatif” olarak adlandırılan 12 
kişilik Birliğin ilk genel kurulunu yaptığı hatta başkanını seçtiği 
söyleniyor ancak bu konuda hiçbir resmi duyuru yapılmadığı gibi 
bilgi alınabilecek bir yetkili de bilinmiyor.

Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz olan Birliğin çalışma usul ve 
esasları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)  tarafından 
onaylanacak Tüzükle belirleniyor. Tüzük değişiklikleri de 
Kurumun onayına tabi.

Birlik, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis 
sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin 
katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş.

Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi 
kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilecek. 
Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve 
yazılım, erişim sağlayıcılar tarafından sağlanacak. 

Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi 
kararları, gereği için Birliğe gönderilecek. Bu kapsamda Birliğe 
yapılan tebligat, erişim sağlayıcılara yapılmış sayılacak.

Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadığını 
düşündüğü kararlara itiraz edebilecek. Birliğin gelirleri, üyeleri 
tarafından ödenecek ücretlerden oluşacak. Bir üyenin ödeyeceği 
ücret, üyelerin tamamının net satış tutarı toplamı içindeki o 
üyenin net satışı oranında belirlenecek. Süresinde ödenmeyen 
ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecek.

Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette 
bulunamaz.

http://www.bilisimdergisi.org/s166


