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TALEP EDEN : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
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TALEP TARİHİ : 19/03/2018
KARAR TARİHİ : 19/03/2018

Hakimliğimiz nöbetçi olmakla Erişim Engelleme talebinde bulunan Türkiye Barolar 
Birliği Başkanlığı vekili Av. Çiğdem ERMAN'ın verdiği .dilekçe ve ekindeki belgeler 
incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Talep eden Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı vekili Av.Çiğdem ERMAN 

19/03/2018 havale tarihli dilekçesi ile; http;//nbsdanismanlik.com internet sitesinde 
meslektaşların kişilik haklarını zedeliği, ayrıca bir çok avukatın onayı olmadan isminin 
kayıtlı bulunduğu baronun ve bazen fotoğrafının sanki siteye l<ayıtlıymış gibi kullanılmasının 
kişilik haklarına zarar verdiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştur.

Dilekçe ve eklerinde yer alan talebe konu bilgi ve ekran görüntüsüne ait belgeler 
incelenmiş olup; http://nbsdanismanlik.com isimli internet sitesinde Türkiye'nin bir çok 
şehrindeki avukatların fotoğraflarının altında, bulundukları şehirle birlikte açık adresleri, iş 
ve cep telefonu numaraları, çalıştıkları uzmanlık alanları, mail adresleri ve eğitim bilgileri de 
dahil b irçok  özel bilgilerin paylaşıldığı, 1136 sayılı Avukalık Kanununa aykırılık teşkil eden 
bu durumun talep eden kurum ve mensuplarının kişilik haklarını ihlal ettiği sonucuna 
varıldığından; 5651 Sayılı Kanunun 9/3-4 maddesinde belirtilen şartlar oluştuğundan talebin 
kabulüne karar vermek gerekmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

KARAR; Yukarıda açıklanan gerekçe altında;
1-Talebin KABULÜ İLE;
2- http://nbsdanismanlik.com adlı internet adresine 5651 Sayılı Kanunun 9.Maddesi 

uyarınca ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,
3-Kararm taraflara tebliğine,
4-5651 Sayılı Yasanın 6/A-7 ve 9/5 maddeleri uyarınca; işbu kararın bir örneğinin 

gereği yerine getirilmek üzere UYA? üzerinden derhal ERİŞİM SAĞLAYICILARI 
BİRLİĞİ'NE GÖNDERİLMESİNE, (Erişim Sağlayıcıları Birliği ile UYAP arasında 
otomasyon mevcut olduğundan işbu karar onaylandığında elektronik ortamda 
gönderilecektir.)
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(5651 Sayılı Yasanın 6/A-7 maddesinde belirtildiği üzere Erişim Sağlayıcıları 
Birliği'ne yapılan tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır.)

Dair; 7 gün içerisinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine itirazı 
kabil olmak üzere karar verildi. 19/03/2018

Katip 122079

e imzalıdır

Hakim 40958 

t? e imzalıdır
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