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Talep eden vekili tarafından Hakimliğimize ibraz edilen erişimin engellenmesi ve içeriklerin 
yayından kaldırılması talepli dilekçesi ve ilişiğindeki ekler incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;
Talep eden vekili dilekçesinde özetle; müvekkili hakkında dilekçelerinde url adreslerini 

belirttikleri içeriklerde asılsız ve gerçek dışı bilgiler içeren yayınlar yapıldığını beyan ederek, 
dilekçesinde ayrıntılarına yer verdiği gerekçeler doğrultusunda müvekkilinin kişilik haklarına açık ve 
ağır saldırı niteliğinde olan, kişisel ve mesleki haysiyetini zedeleyen, devletin kurumlarını ve kamu 
düzenini yıpratıcı mahiyette ifadeler barındıran bahse konu url adreslerinde yer alan içeriklerin 
yayından kaldırılmasına ve içeriklere erişimin engellemesine karar verilmesini talep etmiştir.

Talep dilekçesi, internet yayın çıktıları  ve mevcut tüm bilgi ve belgeler incelendi
Tüm dosya kapsamından, talep konusu internet yayının halen mevcut olduğu,başvuranın 

ikametgahı itibariyle mahkememizin yetkili olduğu anlaşılmakla işin esasına geçilmiştir.
 Yasal mevzuatta belirtilen 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.

(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." şeklindeki hükümler gereğince talep konusu internet yayınları 
incelendiğinde,  bahse konu içeriklerde talep edenin yanı sıra devlet kurumlarını zan ve töhmet altında 
bırakacak şekilde doğruluğu araştırılmamış ve teyit edilmemiş haber, yayın ve paylaşımlara yer 
verildiği, basın-internet yayın özgürlüğünün dışına taşıldığı, keyfilik bulunduğu, kişi ve kurumlara 
saldırı niteliğinde, şeref ve onurlarını rencide edici ve kişilik haklarını ihlal edici içeriklere yer 
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verildiği anlaşılmakla, usul ve yasaya uygun bulunan talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar 
verilmiştir.
               KARAR:Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere ;

Talebin KABULÜ ile;
Talep konusu: 
https://twitter.com/faikoztrak/status/1359199978653159427
https://www.a3haber.com/2021/02/10/chp-sozcusu-faik-oztrak-damat-gitti-ama-fikirleri-hala-

iktidarda/
https://www.polemikhaber.com/gundem/chp-den-erdogan-in-2023-te-ay-a-gidiyoruz-h47810.

html
https://ankahaber.

net/haber/detay/chp_sozcusu_oztrak_damat_gitti_ama_fikirleri_hala_iktidarda_29554
https://graffitihaber.com/haber/6367835/chp-sozcusu-oztrak-damat-gitti-ama-fikirleri-hala-

iktidarda
https://www.gercekmuhabir.com/siyaset/faik-oztrak-damat-gitti-ama-fikirleri-hala-iktidarda-

h110383.html
https://www.karar.com/chp-sozcusu-oztraktan-erdogana-yanit-damat-gitti-fikirleri-hala-

iktidarda-1604961
http://www.turkiyegundemi.com/haber/chpli-oztrak-damat-uctu-uctu-aya-uctu/67342
https://www.durushaber.com.tr/politika/chp-den-insallah-ay-a-gidiyoruz-cikisi-h61048.html
https://tele1.com.tr/oztrak-damat-albayrakin-sozunu-hatirlatti-kayinpeder-simdi-aya-asfalt-

dosemeye-karar-verdi-327216/
https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/%C3%B6ztrak-damat-dedi-kay%C4%B1npeder-

aya-asfalt-d%C3%B6%C5%9Femeye-karar-verdi/vp-BB1dD7Ec
https://www.okuhaber.com/haber/6367882/chp-sozcusu-faik-oztrak-damat-

cumhurbaskanimiz-aya-dort-seritli-yol-yapacagim-dese-inanacak-secmenimiz-var-demisti-damat-
gitti-ama-fikirleri-hala-iktidarda

http://www.haberdar.com/gundem/oztrak-gokyuzune-bak-ay-i-gor-demek-siyasi-
dolandiriciliktir-millet-aybasini-goremez-hale-gelmis-ay-i-nasil-gorecek-h197104.html

https://artigercek.com/haberler/chp-sozcusu-oztrak-damat-gitti-ama-fikirleri-hala-iktidarda
https://kronos34.news/tr/chpden-uzay-programina-ilk-yorum-damat-gitti-fikirleri-iktidarda/
https://www.gunlukbakis.com/damat-gitti-ama/
https://bizimtv.com.tr/politika/chpden-uzay-programina-ilk-yorum-damat-gitti-ama-fikirleri-

hala-iktidarda-21801h
http://www.halkinhabercisi.com/chpden-uzay-programina-ilk-yorum-damat-gitti-ama-

fikirleri-hala-iktidarda
https://www.toplumsal.com.tr/gundem/chp-den-uzay-programi-yorumu-damat-gitti-ama-

fikirleri-h56808.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-uzay-programina-ilk-yorum-damat-gitti-ama-

1812552
https://www.uludagsozluk.com/k/damat-gitti-ama-fikirleri-hala-iktidarda/
http://egeguncesi.

com/haber/detay/chp_sozcusu_oztrak_damat_gitti_ama_fikirleri_hala_iktidarda
https://www.gercekgundem.com/siyaset/250371/chpnin-erdoganin-uzay-programina-ilk-

yorum-damat-gitti-ama
https://haberpim.com/chpden-uzay-programina-ilk-yorum-damat-gitti-ama/
http://www.manisadanbihaber.com/2021/02/09/chpden-uzay-programina-ilk-yorum-damat-

gitti-ama/
https://www.muhalif.com.tr/amp/kayinpeder-simdi-aya-asfalt-dosemeye-karar-verdi-1662
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https://www.tvhaberi.com/gundem/chp-den-uzay-programina-iliskin-ilk-yorum-geldi-
h17651.html

https://www.istanbulunsesi.net/chp-sozcusu-oztraktan-erdogana-yanit-damat-gitti-fikirleri-
hala-iktidarda/

https://habertux.com/chp-sozcusu-oztraktan-erdogana-yanit-damat-gitti-fikirleri-hala-
iktidarda/

http://www.sanalbasin.com/chp-sozcusu-oztraktan-erdogana-yanit-damat-gitti-fikirleri-hala-
iktidarda-40129966/

https://www.haberfedai.com/siyaset/chpden-uzay-programina-ilk-yorum-damat-gitti-
ama/7315

https://mobil.demrenet.com/haber/chp-den-uzay-programi-na-ilk-yorum-damat-gitti-
ama/7373/

https://tele1.com.tr/erdoganin-aya-gidecegiz-aciklamasina-chpden-ilk-yorum-damat-gitti-
ama-325283/

https://www.demrenet.com/chp-den-uzay-programi-na-ilk-yorum-damat-gitti-ama/7373/
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/%C3%B6ztrak-damat-dedi-kay%C4%B1npeder-

aya-asfalt-d%C3%B6%C5%9Femeye-karar-verdi/vp-BB1dD7Ec
https://www.polemikhaber.com/gundem/chp-dalga-gecti-damat-dedi-kayinpeder-ay-a-asfalt-

dosemeye-h48019.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/cumhurbaskanimiz-aya-4-seritli-yol-yapacagim-dese-

inanacak-secmenimiz-var-986818
İnternet yayınları yönünden 5651 sayılı yasanın 9.maddesi uyarınca ERİŞİMİN 

ENGELLENMESİNE ve İÇERİKLERİN YAYINDAN ÇIKARILMASINA,
Kararımızın derhal gereği için Erişim Sağlayıcıları Birliğine GÖNDERİLMESİNE,
Kararın talep eden vekiline tebliğine,  
Dair, 5651 Sayılı Yasanın 9/6 maddesi gereği dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu, 

kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Hakimliğimize verilecek ya da bir başka Hakimlik aracılığı 
ile gönderilecek dilekçe ile İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz kanun yolu açık olmak 
üzere karar verildi.19/02/2021

Katip 128644

 e-imzalıdır.

  Hakim 219222

 e-imzalıdır.


