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Yazımız
ekinde
gönderilen
hakimliğimize
kararı
gereğince
http://t24.com.tr/foto-haber/yabanci-basindan-erdogan-karikaturleri,3953
URL,
https://yuksekstrateji.wordpress.com/2013/11/16/mizah-yabanci-basinda-cikan-recep-tayyip-e
rdogan-karikaturleri/
URL, https://tr.pinterest.com/pin/277815870737668277/
URL,
https://groups.google.com/forum/#!msg/turkculer/Ef8wopvk9OA/BkV4AJ21i5UJ
URL,
https://groups.google.com/forum/#!msg/tugem-dostlari/IP0L1UjQJBA/31YrXqcnYVQJ
URL,
http://www.diken.com.tr/dunya-mizahinda-basbakan-erdogan/
URL,
http://haber.sol.org.tr/fotogaleri/iste-latuffun-erdogani-kizdiran-karikaturleri-138696
URL,
http://devrimciproletarya.net/latuff-suriye-misir-uludere/
URL,
http://marjinalyumurta.blogspot.com.tr/2012_05_01_archive.html
URL,
http://topsy.fr/hashtag.php?q=%23TeroristTurkey
URL,
https://twitter.com/latuffcartoons/status/660915378894340097
URL,
http://kurdistan.trendolizer.com/2015/11/carlos-latuff-on-twitter-1.html
URL,
http://mizahhaber.blogspot.com.tr/
URL,
http://www.suriyegercekleri.com/2015/07/28/karikatur-turkiye-rejimi-isidin-hizmetinde/
URL internet sayfalarına erişimin engellenmesine karar verilmiştir.
Karar gereğinin ifası ile sonuçtan hakimliğimize bilgi verilmesi hususunda gereği rica
olunur.
Ahmet PALAK
Katip

Bekir ALTUN
Hakim

124383
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40197
e-imza

EK : İnternet İçeriğinin Engellenmesi (5651 Sayılı Yasaya Göre ) Kararı

__________________________________________________________________________
Adres : İSTANBUL 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

Ayrıntılı Bilgi İçin : Zabıt Katibi

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

TRQzM5j - wnrxJb4 - fXuBWwD - eFhz+M= kodu ile erişebilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO

: 2016/4597 D.İş

HAKİM
KATİP

: Bekir ALTUN 40197
: Ahmet PALAK 124383

TALEP EDEN
VEKİLİ
TALEP
TALEP TARİHİ
KARAR TARİHİ

: T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN
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Talep eden T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Ahmet Özel'in 06/10/2016
havale tarihli dilekçesi ve ekleri hakimliğimize tevzi edilmekle dosya yukarıdaki değişik iş sırasına
kayıt edildi.
Evrak incelendi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Talep eden T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekili Av. Ahmet Özel dilekçesinde
özetle;
1. http://t24.com.tr/foto-haber/yabanci-basindan-erdogan-karikaturleri,3953
2.https://yuksekstrateji.wordpress.com/2013/11/16/mizah-yabanci-basinda-cikan-recep-tayyip-erdogan
-karikaturleri/
3. https://tr.pinterest.com/pin/277815870737668277/
4. https://groups.google.com/forum/#!msg/turkculer/Ef8wopvk9OA/BkV4AJ21i5UJ
5. https://groups.google.com/forum/#!msg/tugem-dostlari/IP0L1UjQJBA/31YrXqcnYVQJ
6. http://www.diken.com.tr/dunya-mizahinda-basbakan-erdogan/
7. http://haber.sol.org.tr/fotogaleri/iste-latuffun-erdogani-kizdiran-karikaturleri-138696
8. http://devrimciproletarya.net/latuff-suriye-misir-uludere/
9. http://marjinalyumurta.blogspot.com.tr/2012_05_01_archive.html
10. http://topsy.fr/hashtag.php?q=%23TeroristTurkey
11. https://twitter.com/latuffcartoons/status/660915378894340097
12. http://kurdistan.trendolizer.com/2015/11/carlos-latuff-on-twitter-1.html
13. http://mizahhaber.blogspot.com.tr/
14. http://www.suriyegercekleri.com/2015/07/28/karikatur-turkiye-rejimi-isidin-hizmetinde/ URL
sayılı internet adreslerinde müvekkili hakkında gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden
yayınların 5651 sayılı kanunun 9/1 maddesi gereğince erişimin engellenmesini talep etmiştir.
6518 Sayılı Yasanın (93.maddesiyle değişik 5651 sayılı yasanın) 9. Maddesi; ''(1) İnternet
ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel
kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer
sağlayıcısına
başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh
ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.
(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia
eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde
cevaplandırılır.
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(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri
doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.
(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak,
yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb.
şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde
yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi
belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi
hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin
engellenmesine de karar verebilir." hükmüne amirdir.
Bu açıklamalar ışığında yayınlarda kullanılan dil, seçilen kelimeler, görseller, haberin sunuş
şekli hep birlikte değerlendirildiğinde; yayınların gerçeği yansıtmadığı ve eleştiri sınırlarını aşan
kişilik haklarına zarar verildiğinin kabulü ile haber verme hakkının hukuka uygun bir biçimde
kullanılmadığından içeriğe erişimin engellenmesine yönelik talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde
karar vermek gerekmiştir.
KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Talebin KABULÜ İLE,
5651 Sayılı yasanın 9/3 maddesi gereğince,
1. http://t24.com.tr/foto-haber/yabanci-basindan-erdogan-karikaturleri,3953
2.https://yuksekstrateji.wordpress.com/2013/11/16/mizah-yabanci-basinda-cikan-recep-tayyip-erdogan
-karikaturleri/
3. https://tr.pinterest.com/pin/277815870737668277/
4. https://groups.google.com/forum/#!msg/turkculer/Ef8wopvk9OA/BkV4AJ21i5UJ
5. https://groups.google.com/forum/#!msg/tugem-dostlari/IP0L1UjQJBA/31YrXqcnYVQJ
6. http://www.diken.com.tr/dunya-mizahinda-basbakan-erdogan/
7. http://haber.sol.org.tr/fotogaleri/iste-latuffun-erdogani-kizdiran-karikaturleri-138696
8. http://devrimciproletarya.net/latuff-suriye-misir-uludere/
9. http://marjinalyumurta.blogspot.com.tr/2012_05_01_archive.html
10. http://topsy.fr/hashtag.php?q=%23TeroristTurkey
11. https://twitter.com/latuffcartoons/status/660915378894340097
12. http://kurdistan.trendolizer.com/2015/11/carlos-latuff-on-twitter-1.html
13. http://mizahhaber.blogspot.com.tr/
14.http://www.suriyegercekleri.com/2015/07/28/karikatur-turkiye-rejimi-isidin-hizmetinde/
URL
adresli internet sitelerine yönelik İÇERİĞİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,
Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 9/5 maddesi gereğince, doğrudan Erişim Sağlayıcı Birliğine
gönderilmesine,
Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 9/8 maddesi gereğince derhal, en geç 4 saat içinde erişim
sağlayıcısı tarafından yerine getirilmesine,
Kararın talep de bulunan vekiline ve URL bağlantılarında ismi geçen internet sitesi adresine
ayrı ayrı tebliğine,
Dair, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz
yolu açık olmak üzere evrak üzerinde karar verildi.06/10/2016
Katip 124383

Hakim 40197

e-imza

e-imza
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