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Erişim Sağlayıcılar Birliği Genel Sekreteri  

Doç. Dr. Kent: Devletin özel 
sektör eliyle sansür yapması 
ne kadar mümkün?

“Sansür birliği” olduklarına ilişkin eleştirileri, “yanlış ve önyargılı” bulan 

Kent, “özel hukuk tüzel kişiliğine haiz” bir kurum olduklarının altını çizdi. 

Kent, mahkemelerin verdiği erişimin engellenmesi kararında muhatap 

bulunamamasının ESB’nin kuruluş gerekçesi olduğunu vurguladı. 

Aslıhan Bozkurt

İ
nternet yayınlarının bireyi mağdur etmesi nedeniyle artan 
şikâyetler üzerine, 19 Şubat 2014’te yürürlüğe giren 6518 
sayılı Kanunun 90. maddesi ile 5651 sayılı Kanuna eklenen 
6/A maddesi, 5651 sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamı dışında 
erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak 

amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin (ESB) kurulması öngörüldü. 
Birliğin 19 Mayıs 2014’te 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 gönderdiği gerçek ve tüzel 
kişiler ile kurum ve kuruluşlarla ilgili İnternet ortamında yapılan 
kişilik haklarının ihlaline ilişkin erişimin engellenmesi kararlarını 
uygulayacak. Ayrıca,  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.

BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızdayeni internet kanunu ile 
mahkemelerin aldığı erişimin engellenmesi kararlarını uygulamak 
amacıyla kurulan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne yer vermek üzere 
Birlik Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Kent ile hizmet verdikleri ASO 
Kule’debir söyleşi gerçekleştirdik.
Birliğin “özel hukuk tüzel kişiliğine haiz” bir kurumu olduğunu 
vurgulayan ESB Genel Sekreteri Kent, Türkiye’de idare mahkemesi 
kararlarının uygulanmadığında herhangi bir yaptırım olmamasının 
önemli bir sorun yarattığının altını çizdi. Kent, söyleşimiz sırasında 
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birçok sorumuza, birliğin kuruluşuna ilişkin 
“yargı süreci”nin tamamlanmaması ve 
yargıyı etkilememek adına yanıt vermekten 
kaçındı. Bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP), kanunlara itiraz için kullanılan 60 
günlük süre 19 Nisan’da dolan 5651 sayılı 
kanunda yapılan değişiklikler konusunda 
17 Nisan 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurmuştu. Başvurunun temel maddeleri 
“erişim engelleme ve TİB” ile ilgili hak 
aykırılıkları ile “Erişim Sağlayıcılar Birliği” 
konusundaki endişeler olmuştu. 
Başka devletlerin de bu konuda geniş, çeşitli 
ve kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını 
bildiren Kent, tüm ISS ile internet erişim 
hizmeti veren işletmecilerin katılmasıyla 
koordinasyonu sağlayan bir kuruluş 
olarakoluşturulan ESB’nin, 5651 sayılı 
kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki 
erişimin engellenmesi kararlarının 
uygulanmasını sağlamayı amaçladığını 
söyledi. 
Kendilerine 48 erişim sağlayıcının faal 
durumda olduğunu bildirildiğini belirten 
Kent, bunlardan şimdilik sadece 3’ünün 
birliğe üye olmadığını kaydetti.  
“Sansür birliği” eleştirilerini “yanlış ve 
önyargılı bir yorum” olarak değerlendiren 
Kent, “Öncelikle tüm yönetim kurulumuzun 
özel işletmeciler olduğunu hatırlatmalıyım. 
Devletin özel sektörle böyle bir sansür 
çalışması yapması ne kadar mümkün olur 
bilemiyorum” açıklamasında bulundu. 
Birliğin sadece mahkeme kararını erişim 
sağlayıcısına ulaştırmakla yükümlü olduğunu 
anlatan Kent, “Şunu da vurgulamak isterim 
ki, bizim internet trafiğini saklama görev ve 
yetkimiz yok. Ne öyle bir kanun var, ne de 
fiiliyatta öyle bir durum söz konusu. Zaten 
200 metrekarelik ofisimizde bunu yapacak 
altyapımız da yok” diye konuştu.
Kent, mahkemeden bir URL için kapatma 
kararı çıktıysa vatandaşın kendilerine 
başvurabileceğine değinip her gün 30- 40 
tane kapatma kararı geldiğini söyledi.

-Öncelikle, Bülent Kent kimdir? Bize kendinizi 
kısaca tanıtır mısınız? Bilişim sektörü ve İnternet 
ile ilginiz nedir?

-1972 Afyon, Dinar doğumluyum. İlk, orta ve 
liseyi Aydın, Sultanhisar’da tamamladım. İstanbul 
Hukuk Fakültesi’nden 1996’da mezun oldum. Daha 
sonra Postdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
yüksek lisans, Berlin Özgür Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde doktora eğitimini yaptım. 1997’de 
eğitim için gittiğim Almanya’dan 2005’te döndüm 
ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare 
Hukuku Öğretim Üyesi olarak göreve başladım. 
2011’de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne geçtim. Yüksek lisans “Telekom 
Hukuku” dersleri veriyorum. 18 Haziran 2014’te 
de Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne Genel Sekreteri 
olarak atandım. 

- Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin (ESB) 
kurulmasını öngören ilgili yasal düzenleme ve 
söz konusu düzenlemenin gerekçesi ve EBS’nin 
amacı nedir?

-Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin kurulmasını 
öngören yasal düzenleme; 5651 sayılı Kanunda 
değişiklik yapan 6 Şubat 2014 tarihli ve 6518 sayılı 
Kanun olup, söz konusu kanunun 90.maddesi 
ile 5651 sayılı kanunun 6.maddesinden sonra 
gelmek üzere eklenen 6/A maddesidir.  (5651-6/
Amd:Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki 
erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını 
sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği 
kurulmuştur.)
Söz konusu yasal düzenlemenin gerekçesi, 
“İçeriğe erişimin engellenmesi kararlarının 
infazı ile bu kararların uygulanmasını sağlayacak 
muhatapların belirsizliği gibi sorunlar, Erişim 
Sağlayıcıları Birliği gibi sivil bir inisiyatifin 
kurulması ile çözülmek istenmesidir” şeklinde 
açıklanabilir.
Mahkemelerin verdiği erişimin engellenmesi 

kararında muhatap bulunamaması ESB’nin 
kurulmasına neden oldu.  Mahkemelerce 5651 
sayılı kanunun 9. ve 9/A maddesi uyarınca kişilik 
haklarının ihlali ve özel hayatın gizliğinin ihlaline 
dair verilen erişimin engellenmesi kararlarını 
uygulayacak olan erişim sağlayıcıların sayısı çok 
fazla. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 
(TİB) bu konuda yasa ve/veya yönetmelikle bu 
kararları uygulama yetkisi bulunmaması sebebiyle 
lehe mahkeme kararı alan kişilerin, söz konusu 
kararların infazı için her bir erişim sağlayıcıya 
tebligat yapmak durumunda kalacak olmaları, 
bunun ise uygulamada gecikmelere sebep 
olacağından uygulamanın tek elden sağlanması 
hedeflendi. 
Bu konu tamamen Yasama organın takdirinde 
bulunuyor. Ancak dünyadaki örneklerine 
baktığımızda diğer devletlerin de bu konularda 

geniş, çeşitli ve kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını 
biliyoruz. 
ESB, 5651 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamı 
dışındaki erişimin engellenmesi (yayından 
çıkarma, kaldırma vb. durumlar hariç olmak üzere) 
kararlarının uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor.
Birlik, 5 Kasım 2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen 
tüm internet servis sağlayıcıları (ISS) ile internet 
erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin 
katılmasıyla koordinasyonu sağlayan bir kuruluş 
olarakoluşturuldu. Ülkemizde internet erişimini 
sağlayan şirketin üyesi olduğu Birlik olarak 
biz, mahkemenin aldığı kapatma kararlarını, 
üyelerimize bildiriyoruz.
 
-İlk Genel Kurulda kimler (Hangi firmalar) 
yönetim kuruluna girdi? 
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-ESB’nin Yönetim Kurulu şu 11 isimden oluşuyor:
Ahmet Bülter (Türk Telekomünkasyon A.Ş.), 
Ahmet Emre Kolay (Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV A.Ş.)¸Ali Emir Eren (MTCTR MRMOREX 
TT İnternational) Fazıl Esen (Doğn TV Platform 
İşletmeciği A.Ş.) Gökhan Yüksektepe (Superonline 
İletişim Hizmetleri A.Ş.) Mehmet Sevim (Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş.), Muhterem İlhan 
(Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.) M. Olgu 
Dinçoğlu (TTNet A.Ş.) Tolga Cem Seyfeli (Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş.), Tolga Kılıç (Avea) ve Yaşar 
Tekdemir (Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.).
 
-Birliğin organları, faaliyet alanlarına ilişkin bilgi 
verir misiniz? 

- Genel, Yönetim, Denetim kurulları ile Genel 
Sekreterlik, Birliğin zorunlu organları olarak 
belirlendi. Tüzüğümüze göreESB’nin faaliyet 
alanları şöyle sıralanıyor:
-5651 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamı 
dışındaki hükümlerden ve diğer özel kanunlardan 
kaynaklanan erişimin engellenmesi kararlarının 
Birlik üyeleri arasında koordinasyonu ve 
uygulanmasını sağlamak;
-Erişimin engellenmesi ve erişimin 
engellenmesinin kaldırılması kararlarının üyelere 
zamanında gönderilmesine yönelik gerekli her 
türlü donanım ve yazılımı sağlamak ve işletmek,
- Erişimin engellenmesi ve erişimin 
engellenmesinin kaldırılması kararlarının merkezi 
olarak tutulacağı bir veri tabanı altyapısını 
işletmek,
-Mevzuata uygun olmadığını düşündüğü kararlara 
itiraz etmek,
-Birliğin kamuoyu tarafından tanınmasını 
sağlamak ve bu konuda kamuoyunu 
bilinçlendirmek,
-Üyelerden alınacak ücretleri belirlemek ve tahsil 
etmek,
-Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı 
sağlamak,
-Üyelerin ve sektörde faaliyet gösteren kişilerin 

bilgi ve yeterliliklerini geliştirmek üzere 
konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim 
faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar 
hazırlamak veya hazırlatmak,
-Birliğin amaçları doğrultusunda ilgili diğer 
faaliyetlerde bulunmak,
-Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla menkul 
ve gayrimenkuller iktisap edebilir, kiralayabilir, 
satın alabilir veya satabilir. 

ESB ayrıca mahkeme ve kurumların erişimin 
engellenmesi kararlarını erişim sağlayıcılara 
iletmeçalışmalarını sürdürüyor. Bu mahkeme ve 
kurumlarıise şöyle sıralayabilirim: 
5651 sayılı kanunun 9 ve 9/A maddelerinde 
yer alan kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın 
gizliliğine ilişkin mahkemelerin yanı sıra 5651 
sayılı kanun kapsamı dışındaki mahkemeler 
(Asliye Hukuk, Asliye Ticaret,  Fikri ve Sınaî Haklar 
Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri, vb.) ve idarî 
mercilerce  (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ile Tütün 
ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu, vb.) .

-Üye ve üyelikten çıkma/çıkarılma sürecine 
ilişkin bilgi verir misiniz?

-5651 sayılı kanunun 6/A maddesinin (5) no’lu 
bendinde;“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 
kuruluştur” hükmünü yer alıyor.
 
5651 sayılı kanunun 6/A maddesinin (10) no’lu 
bendinde de;“Birliğe üye olmayan internet servis 
sağlayıcıları faaliyette bulunamaz” hükmü var.  Bu 
iki hükümgereğince Birliğe üye olmayan internet 
servis sağlayıcıları faaliyette bulunamayacakları 
düzenlenmiş ancak üyelikten çıkma/çıkarılma 
hususları düzenlenmemiştir. 
Ancak Birlik tüzüğünün 7. maddesinde “Üyeliğin 
sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi” şöyle 
belirleniyor:
“Üyelik, tüzel kişiliğin sona ermesi veya BTK 
tarafından verilen yetki belgesinin iptal edilmesi 
durumunda, tüzel kişiliğin sona ermesi veya yetki 
belgesinin iptal edildiği tarihte kendiliğinden sona 
erer. Üyeliğin sona ermesi halinde açıklaması da 
yapılarak yönetim kurulu kararıyla üyelik kaydı 
defterden silinir. Üyeliği herhangi bir nedenle sona 

eren üyenin, Birliğe ödemiş olduğu aidatlar kısmen 
veya tamamen iade edilmez.”
5651 sayılı kanunun 6/A maddesinin (9) no’lu 
bendinde ise; “Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından 
ödenecek ücretlerden oluşur. Alınacak ücretler, 
Birliğin giderlerini karşılayacak miktarda 
belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin 
tamamının net satış tutarı toplamı içindeki o 
üyenin net satışı oranında belirlenir. 

Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katılan üyelerin 
ne zamandan itibaren ödemeye başlayacağı ve 
ödemelere ilişkin diğer hususlar Birlik Tüzüğünde 
belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe 
kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir” hükmünü 
bulunuyor.  Yıllık üye ücretinin nasıl hesaplanacağı 
söz konusu bu maddede düzenleniyor. 
Üye olmayanlar için herhangi bir ceza 
uygulanmazken 5651 sayılı kanunun 6/A 
maddesinin 5. ve 10. bentleri gereğince Birliğe üye 
olmayan internet servis sağlayıcıların faaliyette 
bulunamayacaklarına dikkat çekmek isteriz.
 
- Erişim sağlayıcılar tanımına giren kaç firma 
var?

-BTK tarafından verilen bilgilere göre 2013’te 312 
adet yetkilendirilmiş firma vardı. Ancak Birliğimize 
bildirilen 48 erişim sağlayıcı işletme faal 
bulunuyor. Bunlardan şimdilik sadece 3’ü Birliğe 
üye olmadı.
 
-Tüzükte, “Birlik ihtiyaç duyması halinde 
yurtiçinde veya yurtdışında şube ve temsilcilik 
açabilir” deniliyor. Böyle bir ihtiyaç doğdu 
mu? Ne zaman ve nerede şube ve temsilcilik 
açacaksınız?

- Bizim tüzüğümüzde “Temsilcilik” açılmasına 
dair bir madde yer almıyor. Sadece tüzüğün 1. 
Maddesi’nin 2. Fıkrası’nda “Birlik, ülke içinde 
gerekli teşkilatı kurabilir” düzenlemesi bulunuyor. 
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Şimdilik şube açılması gibi bir durum yok. İleriki 
yıllarda ihtiyaç duyulduğunda şubeler açılabilir.

- Kuruluş amacına uygun olarak ESB, nasıl ve ne 
zaman Ar-Ge faaliyetlerinde bulunacak?

- Birlik tüzüğünün 8/2 maddesi uyarınca 
teknik alt birim ve uzmanlık grupları 
kurabilmesi öngörülüyor. Bu amaçla ESB Genel 
Sekretaryasının kurulması ile de bu konudaki AR-
GE çalışmalarına başlandı. Çalışmalarımız hızlı bir 
biçimde de bu konuda yol alarak devam ediyor.

- Birliğin kuruluşu 19 Mayıs 2014’te tamamlandı. 
Birliğin kurulmasından itibaren 15 gün içerisinde 
Birliğin ilk Genel Kurulu yapıldı, organları 
seçildi. Yönetim Kurulu seçimden itibaren 60 
gün içerisinde ilk yıl gider bütçesini hazırlaması 
gerekiyordu. Bütçe hazırlandı mı? Bu yıl için ne 
kadarlık bir bütçe çıkarıldı?

- Bütçe bizden önce hazırlanmış o nedenle bütçe 
konusunda bilgi vermem doğru olmaz. Yönetim 
Kurulu’nun şirketlerin ciroları oranında verdikleri 
pay ile belirlenen bütçe, birliğin ihtiyaçlarını 
giderecek büyüklükte belirleniyor. 

- Erişim Sağlayıcılar Birliği, firmalar tarafından 
bir anlamda meslek kuruluşu gibi görülüyor. Ama 
internet özgürlükçüleri hem bu fikirde değiller 
hem de böyle bir kuruluştan rahatsız. Çünkü 
birliğin, trafiğin merkezlileştirilmesi ve giderek 
kişisel bilgilerin bir profilleme için kullanılabilir 
hale gelmesi tehlikesi taşıdığı ileri sürülüyor. Bu 
endişeler konusunda neler söylemek istersiniz? 

- Birliğin temel görevi kişilik haklarının ihlali ile 
özel hayatın gizliliğinin korunmasını sağlamaya 
çalışmak. Bu nedenle endişelerin yersiz olduğunu 
düşünüyoruz.

-Bilişim sektöründe, ESB’nin şimdilik 

“sansür birliği” görünümünde olduğu kanısı 
hâkim. Bu kanıyı ortadan kaldırabilecek bir 
değerlendirmeniz var mı?

- “Sansür birliği” gibi eleştiriler yapıldığını 
duyuyoruz ancak, bizim öyle bir görevimiz 
olmadığını belirtmek isterim. Bu eleştiri, bize karşı 
yapılan yanlış ve önyargılı bir yorum. Öncelikle tüm 
yönetim kurulumuzun özel işletmeciler olduğunu 
hatırlatmalıyım. Devletin özel sektörle 
böyle bir sansür çalışması yapması ne 
kadar mümkün olur bilemiyorum. 

Ayrıca engelleme kararlarını 
biliyorsunuz mahkemeler alıyor, 
idare almıyor. Ve, Türkiye’de 
internet özgürlüğünü sınırlandıran 
tüm yasal düzenlemelerin Anayasa 
Mahkemesi’ne götürüldüğünü 
biliyoruz. 

Ancak hâlâ, elimizde bir şalter olduğu 
ve siteleri kapatacağımızı sananlar 
var. Oysa biz sadece mahkeme 
kararını erişim sağlayıcısına 
ulaştırmakla yükümlüyüz. Onun 
dışında erişimin engellenip 
engellenmediğini bilmemiz mümkün 
değil. Bunu bilecek ve uygulayacak ne 
görevimiz ne de teknik altyapımız yok. 
Şunu da vurgulamak isterim ki, bizim 
internet trafiğini saklama görev ve 
yetkimiz yok. Ne öyle bir kanun var, 
ne de fiiliyatta öyle bir durum söz 
konusu. Zaten 200 metrekarelik 
ofisimizde bunu yapacak altyapımız da 
yok.

- Erişimin engellenmesi kararını 
kimler verebilir? Erişimi engellenen 
siteler, hangi durumda ve ne yaparsa 
yeniden erişime açılabilir?

-Erişimin engellenmesi kararlarını; mahkemeler 
ve idarî merciler verebilir. C19/2 :Erişime 
engellenen siteler aşağıdaki durumlarda yeniden 
erişime açılabilmektedir;
 a) Erişimin engellenmesi kararının bir üst 
mahkemece CMK uyarınca itirazen kaldırılması 
durumunda,
 b) Bireysel Başvuru olarak TİB tarafından 

uygulanmak üzere Birliğe gönderilen başvurularda 
yasal süresi içerisinde başvurucu tarafından 
mahkemesinden/hâkimliğinden erişimin 
engellenmesi kararı Birliğe ulaştırılmazsa Birlik 
tarafından engelleme kararı kaldırılır,
 c)5651 sayılı yasanın 9/7 ve 9/A/7 maddeleri 
(Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından 
çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı 
kendiliğinden hükümsüz kalır ) uyarınca engelleme 
kendiliğinden hükümsüz kalmaktadır. 

-ESB, 5651 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince 
verilen bir kararı uyguladı mı? 

-ESB’nin görevi;5651 sayılı kanunun 8. maddesi 
kapsamı dışındaki erişimin engellenmesine ilişkin 
kararların uygulanmasını koordine etmek. Katalog 
suçlar olarak adlandırılan 8. Madde kapsamındaki 
suçlara ilişkin erişimin engellenmesi kararları ise 
TİB yetkisinde.  
Mahkemeye bildirilen bir URL için kapatma kararı 
çıktıysa, benzer URL’ler için yeniden mahkeme 
kararı gerekmiyor. O zaman vatandaşın bize 
başvurması yetiyor. Her gün 30- 40 tane kapatma 
kararı geldiğini söyleyebilirim. 

-Bir kişi, İnternette kişilik hakları ihlal edildiği ve 
küçük düşürüldüğü için ESB’ye başvurabilir mi?
 
-İnternette bazen kişiler hakkında küçük düşürücü 
yayınlar yapıldığı kişilik haklarının ihlal edildiğini 
görüyoruz. Kişi, böyle bir durumda mahkemeye 
başvurmalı. Mahkeme kararı olmadan kapatma 
işlemi söz konusu olmaz. Kişiler bize doğrudan 
başvuramıyor. Biz mahkeme kararı olmadan hiçbir 
şey yapamayız. 

İnternet sayfasını gösteren URL adresini alıp 
mahkemeye gidecek.Kanun gereği, mahkemelerin 
24 saat içinde karar alması gerekiyor. Alınan 
kararı biz erişim sağlayıcılara gönderiyoruz, onlar 
da 4 saat içinde kapatma kararını uyguluyor. 
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-Erişimin engellenmesi hakkında mahkeme kararı olmaksızın doğrudan ESB’ye başvurabilir mi?

-Bu yöndeki başvurular hâlihazırdaki mevzuat bakımından şu an için mümkün değil. 

- Mahkemeler tarafından verilmiş olan tekzip ve düzeltme kararlarının uygulanması ESB’nin  görev 
alanına girer mi?

-Mahkemeler tarafından verilmiş tekzip ve düzeltme kararlarının uygulanması, ESB’nin görev alanına 
girmiyor. Bu kabil kararlar ile ilgili olarak ilgilisine ESB’nin görev alanında olmadığı şeklinde bilgi 
sunuluyor.

-“Facebook”, “twitter”, “youtube” gibi sosyal paylaşım sitelerinde yer alan kişilik haklarını ihlal eden 
haberlerin/yayınların mahkemeye başvurmadan kaldırılmasında izlenecek bir yol var mıdır?

- Bu tip sitelerdeki yayınlar nedeni ile hak ihlaline uğrayan 
kişiler, ilgili yer sağlayıcı ile irtibata geçerek ihlale dair yayının 
mahkeme kararı olmadan kaldırılmasını/çıkartılmasını talep 
edebiliyorlar.
 
“facebook.com” internet sitesinde kullanıcıların şikâyetlerini 
bildirmelerini sağlamak üzere “https://www.facebook.com/help” 
linki kullanılmakta olup, bu linkte yer verilen menüden ilgi yazıya 
konu şikâyete ilişkin adımlar takip edilerek, söz konusu ticari 
şirket nezdinde şikâyetin çözümü sağlanabiliyor. Açık kaynaklar 
üzerinden yapılan araştırmada,“facebook.com” internet sitesini 
işleten ticari şirketin elektronik posta adresinin “domain@
fb.com” şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

“twitter.com” internet sitesinde kullanıcıların şikâyetlerini 
bildirmelerini sağlamak üzere https://support.twitter.com/linki 
kullanılmakta olup,bu linkte yer verilen menüden ilgili yazıya 
konu şikâyete ilişkin adımlar takip edilerek söz konusu ticari 
şirket nezdinde şikâyetin çözümü sağlanabiliyor. Açık kaynaklar 
üzerinden yapılan araştırmada ise “twitter.com” internet sitesini 
işleten ticari şirketin elektronik posta adresinin twi18nlp@twitter.
comdomains@twitter.com şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

Buraya yapılacak başvurular neticesinde, ilgili içerikler yetkililer 
tarafından değerlendiriliyor.
Konu ile ilgili Birliğimiz web sitesi www.esb.org.tradresinden de 
ayrıca bilgi edinilebilinir.
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