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TELKODER’in ESB tüzüğünün 

iptal edilmesi istemiyle açtığı 

dava üzerine Danıştay 13. 

Dairesi yürütmeyi durdurma 

kararı verdi. Bu karar ile 

ESB artık hukuken “yok” 

hükmünde…

Danıştay, Erişim Sağlayıcıları 

Birliği’ne “dur” dedi

30 Nisan 2014’te Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından onaylanan Tüzük’e dayalı 
olarak faaliyetine başlayan Erişim Sağlayıcıları 
Birliği (ESB), geçen yıl Şubat ayında 5651 sayılı 
internet kanununa torba yasayla eklenen bir 
madde ile “kurulması zorunlu” hale getirilmişti. 
Ancak bu karar, “İnternete haksız sansür” 
getireceği endişesiyle birçok kesimden tepkiler 
alırken yargıya da taşınmıştı. 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri 
Derneği’nin (TELKODER), ESB Tüzüğü’nü 
onaylayan BTK kararının iptal edilmesi istemiyle 
Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi de bu 
kararın yürütmesini durdurdu.  

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına 
ilişkin TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “ESB 
adında bir sivil toplum kuruluşunun zorunlu 
olarak kurulmasını ve zorunlu üyelik sistemini 
uygun bulmuyoruz. Ancak kanun ile kurulabilecek 

olan birliğin gerçekten sivil karakterde 
olması ve tüm işletmecileri yatırım ve 
harcama risklerinden koruması temel 
ilkelerimizdendi” dedi.

Arıak, 12 büyük işletmeci tarafından 
imzalanan ve BTK tarafından onaylanan 
tüzüğün yanlışlarına dikkat çekip tüzükteki 
sakıncaları şöyle sıraladı:

“Yasaya uygun değil; Geniş tabanlı 
olarak hazırlanmamış, büyük çoğunluktaki 
işletmeciler göz ardı edilmiş; Üyelere eşit oy 
hakkı verilmemiş, oy hakkı ciro büyüklüğü 
esas alınarak belirlenmiş; Yönetime seçilme 
hakkı adil değil, 11 kişilik Yönetim Kurulu 
üyeliklerinin 9 tanesinin büyük cirolu 
işletmecilere verilmesi zorunlu tutulmuş; 
Orta ve küçük ölçekli işletmecileri gereksiz 
yatırım ve yükümlülüklerden koruyacak 
maddeler bulunmuyor.”

Kanun zoruyla da olsa bu Birliğin kurulmasının 
ilk defa 116 işletmecinin aynı amaç doğrultusunda 
bu büyüklükte bir araya gelmesine neden olduğuna 
dikkat çeken Arıak, “TELKODER bu mücadelede 
sadece öne düşmüş ve yol göstermiştir. Küçük 
ve orta ölçekli işletmecileri, yani bu sektörün 
fidanlığını, görmezden gelen bu anlayışı 
değiştirmek için hep birlikte ve her ortamda kararlı 
mücadelemize devam edeceğiz. Danıştay kararını 
verdi ve 12 büyük cirolu işletmeci tarafından 
hazırlanmış olan tüzüğü onaylayan BTK kararının 
yürütmesini durdurdu! Bu kararla birlikte Erişim 
Sağlayıcılar Birliği’nin yasal dayanağı ortadan 
kalkmıştır. Biraz geç alınmış bir karar olsa da 
yanlışa dur diyen bu kararın alınmasından dolayı 
mutluyuz” diye konuştu.

ESB Şubat’ta Genel Kurulu’nu yaptı

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), 2014 
yılı Olağan Genel Kurulu, 27 Ocak 2015’te 
Ankara’da yapıldı. Yirmiye yakın işletmecinin 
katılımı ile yapılan Genel Kurul’da ESB’nin 
faaliyetlerine ilişkin genel bir bilgilendirme 
de yapıldı. Buna göre; Genel Sekreter ve 
yardımcıları dahil toplam 17 personelin çalıştığı 
ESB’ye faaliyete başlamasından itibaren toplam 
3.094 mahkeme kararı ile 16.600 URL hakkında 
işlem yapılması bildirimi geldi. 

2014 yılı toplam bütçesi 6,5 milyon TL olan 
ESB’nin, gelen mahkeme kararlarına itiraz 
hakkı olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir 
mahkeme kararına itiraz etmediği görüldü.
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