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KARŞI TARAF:1- www.birgun.net

 2- www.imctv.com.tr

 3- www.genclikmuhalefeti.net

 4- twitter.com

 5- www.abcgazetesi.org

 6- sendika10.org

 7- haber.sol.org.tr

 8- www.mansethaber.com

 9- eksisozluk.com

10- kotusozluk.com

11- www.facebook.com

12- odatv.com

13- www.evrensel.net

14- bianet.org

15- www.rotahaber.com

16- www.hurriyet.com.tr

17- zete.com

18- www.postmedya.com

19- www.cumhuriyet.com.tr

20- www.gercekgundem.com

21- www.beststarss.com

22- www.diken.com.tr

23- www.halktv.com.tr

24- tr.instela.com

25- www.xn--bandrmalyz-0ubeb.com

26- www.hukukihaber.net



27- gazetepolitik.com

28- www.sozcu.com.tr

 

 

Talepte bulunan vekilinin verdiği dilekçe ve eki belgeleri hakimliğimize tevzi edilmekle incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talepte bulunan vekili 11/04/2016 havale tarihli dilekçesi ile;

 

http://www.birgun.net/haber-detay/msgsu-de-akademisyen-eski-ogrencilerine-operasyon-yaptirdi-

108217.html

http://www.imctv.com.tr/cok-sayida-mimar-sinan-universitesi-ogrencisine-gozalti/

http://www.genclikmuhalefeti.net/mimar-sinanda-universite-ogrencilerine-polisten-sabah-baskini-25-

ogrenci-gozaltinda/

https://twitter.com/MsgsuMuhalefet

https://twitter.com/muhalefetmedya

http://www.genclikmuhalefeti.net/mimar-sinan-genclik-muhalefetinden-aciklama-universitelerimizi-birlikte-

savunalim/

https://twitter.com/ufukemrebektas

https://twitter.com/ihtilalinyolu

http://www.abcgazetesi.com/mimar-sinan-guzel-sanatlarda-muhalif-ogrencilere-teror-gozaltisi-12482h.htm

https://twitter.com/odpistanbul

https://twitter.com/ardicbenimevim

https://twitter.com/felicissimaa

https://twitter.com/imge__

http://sendika10.org/2016/04/msgsude-uzaklastirilan-akademisyen-sikayetci-oldu-ogrencilerin-evleri-

basildi/

https://twitter.com/YuregiminEzgisi

https://twitter.com/ugursiyasal

https://twitter.com/ahmetsaymadi

https://twitter.com/warm_grey

https://twitter.com/Komunist_kadin

https://twitter.com/OkuyanKemal

https://twitter.com/enginbod

https://twitter.com/ozgelerinuysal

https://twitter.com/kolesiolmayin

https://twitter.com/MahirCayan_1972

https://twitter.com/siar_aytemur

https://twitter.com/fatih_yasli

https://twitter.com/tuhafkadin

https://twitter.com/phoenixzilqit

https://twitter.com/DevOkmeydanii



http://haber.sol.org.tr/toplum/mimar-sinan-ogrencilerine-sabah-baskini-151486

http://www.mansethaber.com/mimar-sinan-universitesi-nde-sicak-saatler/17375/

https://eksisozluk.com/esra-keskinkilic--3616463

https://eksisozluk.com/esra-keskinkilic--3616463?focusto=48386997

https://eksisozluk.com/msgu-ogrencilerinin-evlerine-yapilan-polis-baskini--5082248

https://kotusozluk.com/esra-keskinkilic--2012746

https://www.facebook.com/1141541095860325/photos/a.1143999568947811.1073741829.11415410958603

25/1292687277412372/?type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=351318465038927

https://twitter.com/HalknHukuk/status/717596398372446208

https://twitter.com/otekilerpostasi/status/717586115146989568?lang=tr

https://twitter.com/fincaninanasi?lang=tr

http://odatv.com/mimar-sinan-gozaltilarinin-altindan-cikan-akilalmaz-olay-0604161200.html

http://haber.sol.org.tr/toplum/msgsudeki-gozalti-operasyonunun-ardinda-o-akademisyen-mi-var-151524

http://www.evrensel.net/haber/276772/mimar-sinan-ogrencilerine-sabah-baskini-yapildi-cok-sayida-gozalti-

var

https://bianet.org/bianet/toplum/173631-mimar-sinan-ogrencilerine-gozalti

http://www.rotahaber.com/egitim/mimar-sinan-da-hoca-sikayet-edince-2-yil-sonra-25-ogrenci-gozaltina-

alindi-h593932.html

https://twitter.com/lucky0lymp0s?lang=tr

https://twitter.com/kucukbirkadin

https://twitter.com/nilyserendipity

http://www.hurriyet.com.tr/hoca-sikayet-etti-2-yil-sonra-25-ogrenci-gozaltina-alindi-40082174

https://zete.com/evleri-basilan-mimar-sinan-ogrencilerinden-tartistiklari-eski-hocalari-sikayetci-olmus/

http://www.postmedya.com/gundem/hoca-ihbar-etti-ogrenciler-teror-den-gozaltina-alindi-h126392.html

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/510735/Ogrenci_avi_basladi.html

https://twitter.com/elcinarabaci

http://www.gercekgundem.com/guncel/200557/efkan-bolac-gozaltilarin-nedenini-acikladi

https://twitter.com/hilmiyarayici?lang=tr

https://twitter.com/YesimNuman/status/717372695009173504

https://twitter.com/ozgur_eyiol

https://twitter.com/bgperdisa/status/717622232072237056

https://twitter.com/Mertgurbuz93/status/717591774009671680

https://twitter.com/MUgurtepe

https://twitter.com/kohtolo_moco/status/717490553127116800

http://www.bestarss.com/news/hoca-sikayetiyle-gozaltiya-gizli-tanikli-destek-fotograf-uzerinden-orgut-

tespiti

http://www.diken.com.tr/hoca-sikayetiyle-gozaltiya-gizli-tanikli-destek-fotograf-uzerinden-orgut-tespiti/

https://www.facebook.com/mimarsinanposta/?fref=ts

https://twitter.com/serrafine/status/717591072143224832

https://twitter.com/plastikstress



https://www.halktv.com.tr/25-universiteliye-gozaltinin-arkasindan-skandal-cikti/

https://tr.instela.com/mimar-sinan-univ-ogrencilerinin-gozaltina-alinmasi--18385384

http://www.xn--bandrmalyz-0ubeb.com/haber/mimar-sinan-ogrencilerini-hoca-ihbar-etmis/68764/

http://bianet.org/bianet/hukuk/173686-gozaltina-alinan-17-msgsu-ogrencisi-serbest

http://www.hukukihaber.net/gundem/docent-sikyet-etti-2-yil-sonra-25-ogrenci-gozaltina-alindi-h73751.html

https://twitter.com/MURATMIHCIOGLU

https://twitter.com/enleylim

https://twitter.com/buckdich4me

https://twitter.com/lalenya_/status/717750140086435840

https://twitter.com/agahkomidin

https://twitter.com/lalenya_/status/717750140086435840

http://haber.sol.org.tr/toplum/mimar-sinan-ogrencilerinden-17si-serbest-8ine-ek-gozalti-151700

https://twitter.com/tuncer_saglam/status/717774107719385093

https://www.facebook.com/10.posta/?fref=ts

https://twitter.com/i/notifications?filter=all

https://twitter.com/berfinazdal/status/718077923912232960

https://twitter.com/search?q=esra%20hoca&src=typd

https://twitter.com/AlcartazKuscusu/status/717814773354729472

https://twitter.com/yoginiremi/status/717797972612947972

https://twitter.com/SirKurmancyan/status/718027706433204225

https://twitter.com/SirKurmancyan/status/717735498920378368

http://haber.sol.org.tr/toplum/msgsude-bir-tuhaf-akademisyen-kadin-boyle-kahkaha-atmaz-101353

https://tr.instela.com/esra-keskinkilic--4568792

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/511361/Ogrenci_avinda_ihbar_hocadan.html

http://gazetepolitik.com/o-akademisyen-gorevden-alindi/

http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/docent-sikayet-etti-ogrenciler-gozaltina-alindi-1171100/

 

URL adresli internet sayfalarındaki içeriklerin müvekkilinin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde

olduğundan bahisle bahse konu URL adreslerine erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştur.

Anayasanın 25. maddesinde herkesin düşünce ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, 26. maddesinde ise

herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama

ve yayma hakkına sahip olduğu, bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma

ya da verme serbestliğini kapsadığı, söz konusu hürriyetin kullanılması milli güvenlik, kamu düzeni, kamu

güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması,

suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin

açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının özel ve aile hayatının veya kanunun öngördüğü meslek

sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla

sınırlandırılabileceği açık ve net olarak düzenlenmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde ifade özgürlüğü başlığı altında herkesin görüşlerini

açıklamak ve anlatım özgürlüğüne sahip Olduğu, bu hak ve kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin

müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü içerdiği,



kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler

niteliğinde olarak ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu

düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın başkalarının şöhret ve haklarının

korunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasa ile öngörülen bazı biçim

koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabileceği düzenlenmiştir.

Anayasanın 32. maddesinde düzeltme ve cevap hakkı başlığı altında; düzeltme ve cevap hakkının ancak

kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması

halinde tanınacağı ve kanunla düzenleneceğine dair hükme yer verilerek gerek anayasamız ve gerekse

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ile düşünce ve kanaat hürriyeti teminat altına alınmış,

ne şekilde kullanılacağı ve sınırlandırılacağı açıkça düzenlenmiştir.

Yukarıda düzenlenen üst normlar kaynak alınmak suretiyle; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunun

9. Maddesinde İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi başlığı altında internet ortamında

yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişiler ile

kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak içeriğe

erişimin engellenmesini, içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi, doğrudan sulh ceza hakimine

başvurarak erişimin engellenmesini isteyebileceği düzenlenmiştir.

Talep dilekçesi, talebe konu içerikler ve 5651 Sayılı Yasa'nın 9. Maddesi nazara alınarak yapılan inceleme

neticesinde; talebe konu içeriklerde örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla haklarında

soruşturma yürütülen öğrencilerin öğrenim görmekte olduğu üniversitede öğretim görevlisi olan talep eden

hakkında hakaret içeren ifadeler kullanıldığı, talep edenin isim ve fotoğrafları da kullanılarak söz konusu

öğrencileri ihbar  etmekle suçlanmak suretiyle silahlı terör örgütünün hedefi haline getirildiği, içeriklerin

talep edenin kişilik haklarını ihlal edici nitelikte bulunduğu anlaşıldığından talebin kabulüne karar vermek

gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle:

1- Talepte bulunan vekilinin dilekçesine konu TALEBİNİN KABULÜNE,

2- Talebe konu 92 adet URL adresinin İÇERİKLERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,

3- Kararın 5651 Sayılı Yasanın 9/5 maddesi gereğince, doğrudan Erişim Sağlayıcı Birliğine gönderilmesine,

4- Kararın 5651 Sayılı Yasanın 9/8 maddesi gereğince derhal en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı

tarafından yerine getirilmesine,

5- Kararın talepte bulunan vekiline ve URL bağlantılarında isimleri geçen internet siteleri adreslerine ayrı

ayrı tebliğine,

Dair kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya beyanen zabıt

katibine tutanak tutturulmak sureti ile İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere

karar verildi. 12/04/2016

 

Katip 140231

 e-imzalı

 

 

Hakim 39703



e-imzalı

 

 

 

 

 


