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3. SULH CEZA HAKİMLİĞİ

Değişik İş No : 2015/365 D.İş EK KARAR

r \

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla hakimliğimize 
göndermiş olduğu 16//01/2015 tarih ve 2015-000126/00107 sayılı yazıları ile; hakimliğimizin 
14/01/2015 tarih ve 2015/197 D.İş sayılı kararı ile kararda belirtilen link adreslerindeki içeriğe 
erişimin engellenmesine, içeriğe engellenmesinin mümkün olmaması halinde develet sırrı 
niteliğindeki belgelerin açıklanmasının söz konusu olması sebebiyle kararda belirtilen twitter 
hesabı ile diğer internet adreslerinin tüm yayınma yönelik erişimin engellenmesine karar 
verildiği ve kararın gereği yerine getirilmek üzere birliğe gönderildiği, twitte, facebook ve 
google avukatları ile yapılan telefon görüşmesinde, hakimliğimizin ilgili kararında erişimin 
engellenmesine karar verilen içeriklerin çıkarıldığının bildirilmiş olduğunu, bu nedenle 
hakimliğimizin ilgili kararında yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine ilişkin 
hükmünün 5651 sayılı Kanunun 9/7 maddesi gereğince yeniden değerlendirilmesinin talep 
edildiği görülmekle;

Hakimliğimizin 2015/197 D.iş sayılı dosyası incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 15/01/215 tarih ve 2014/78107 Soruşturma nolu 

yazısı ile nöbetçi olan hakimliğimizden yapılan erişimin engellenmesi talebi üzerine 
hakimliğimizin 14/01/2015 tarih ve 2015/365 D.iş sayılı kararı ile;

"5651 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince, 
http://haber.sol.org.tr isimli haber sitesinin,
http://haber.sol.org.tr/turkiye/erisim-engellendi-yeniden-yayimliyoruz-suriyeye-muhimmat-tasiya 

n-mit-tirlarina-iliskin URL sayfasında,
http://www.facebook.com/FKBC.Fasizme.Karsi.Birlesik.Cephe isimli facebook hesabında, 
http://www.facebook.com/FKBC.Fasizme.Karsi.Birlesik.Cephe/posts/761680323916659 URL

sayfasında,
http://ilerihaber.org/ isimli haber sitesinde,
http://ilerihaber.org/foto-galeri/fotolar/mit-tirlarina-iliskin-sorusturmaya-belgeleri/55/ URL

sayfasında.
http://www.birgun.net isimli haber sitesinin,
http://www.birgun.net/news/view/insani-yardim-tirlarinda-bomba-tasindi-iddiasi/l 1973 URL

sayfasında,
http://muhalefet.org isimli haber sitesinin,
http://muhalefet.org/haber-patlayici-dolu-mit-tirlarinin-belgeleri-yayinlandi-12-13533.aspx 
URL sayfasında,
http://www.filedropper.com/mtfade isimli dosya indirme sitesinde, 
http://www.filedropper.com/mt-rapor isimli dosya indirme sitesinde, 
https ://twitter.com/_Adis_Ababa
https://anoninsiders.net/mit-documents-2867/#ifadeler isimli sitede, 
www.grihat.com isimli internet haber sitesinin,
http://grihat.com/suriyeye-muhimat-tasiyan-mit-tirlarina-iliskin-onemli-belgeler-8366h.htm URL 

sayfasında, r
www.haber.rotahaber.com isimli haber sitesinin, \ L
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UYAP Bilişim Sistem inde yer alan bu doküm ana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden İI+WWZm - GqDJTvn - TpİtlXE - 92SY6I—kodu ile erişebilirsiniz.
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http://haber.rotahaber.com/icinde-insani-yardim-var-dedikleri-mit-tirlarinda-silah-oldugu-belgele 
ndi_478185.html URL sayfasında

http://www.wikileaks-forum.com/ isimli siteye ait
http://www.wikileaks-forum.com/turkey/61/documents-cooperation-between-the-ttirkish-intelligence-age 
ncy-mit-and-al-qaeda/32886/msg67256#msg67256 URL link adreslerindeki ve @BirGun_Gazetesi 
isimli twitter hesabı

Sadece yukarıda URL adresleri belirtilen twitter ve facebook hesapları ile internet sitelerinin 
içeriğe ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE,

TİB veya Erişim Sağlayıcılar Birliği tarafından suçun işlendiği Twitter ve Facebook profilleri ile 
internet sitelerine içeriğe erişimin engelenmesinin mümkün olmaması halinde devlet sırrı niteliğindeki 
belgelerin açıklanmasının söz konusu olması sebebiyle yukarıda belirtilen twitter hesabı ile diğer internet 
adreslerindeki tüm yayma yönelik erişimin engellenmesine,

Kararın gereği için Erişim Sağlayıcıları Birliğine GÖNDERİLMESİNE "karar verildiği, söz 
konusu karardan da anlaşılacağı üzere hakimliğimizce öncelikle 15/01/2015 tarih ve 2015/365 
D.İş sayılı kararda belirtilen twitter hesabı ile diğer link adreslerindeki içeriğe erişimin 
engellenmesine karar verildiği, şayet link adreslerindeki içeriğe erişimin engellenmesi mümkün 
olmaz ise o takdirde link adreslerindeki tüm yayma yönelik erişimin engellenmesine karar 
verildiği, diğer bir deyimle; hakimliğimizin 15/01/2015 tarih ve 2015/365 D.iş sayılı kararı 
doğrultusunda kararda belirtilen twitter hesabı ile diğer link adreslerindeki talebe konu içeriğe 
erişimin engellenememesi halinde tüm yayma yönelik erişimin engellenmesinin söz konusu 
olacağı, kararda belirtilen twitter hesabı ile diğer link adreslerindeki talebe konu içeriğe erişimin 
engellenmesi halinde ise tüm yayma yönelik erişimin engellenmesinin söz konusu olmayacağı, 
Erişim Sağlayıcıları Birliğinin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla hakimliğimize 
göndermiş olduğu 116//01/2015 tarih ve 2015-000126/00107 sayılı yazılarında twitter, facebook 
ve google avukatları ile yapılan telefon görüşmesinde, hakimliğimizin ilgili kararında erişimin 
engellenmesine karar verilen içeriklerin çıkarıldığının bildirilmiş olmasına göre söz konusu 
twitter, facebook hesaplarına, google ve diğer link adreslerindeki tüm yayma yönelik erişimin 
engellenmesinin söz konusu olmayacağı anlaşıldığından talebe konu içeriğin çıkarılmış olması 
veya talebe konu içeriğe erişimin engellenmiş olması halinde hakimliğimizin 1501/2015 tarih ve 
2015/365 D.iş sayılı kararında belirtilen twitter ve facebook hesapları ile google ve diğer link 
adreslerindeki tüm yayma yönelik erişimin engellenmesine yer olmadığına dair aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Hakimliğimizin 15/01/2015 tarih ve 2015/395 D.İş sayılı kararında belirtilen twitter ve 

/ ^  facebook hesapları ile google ve diğer link adreslerindeki talebe konu içeriğin çıkarılmış olması
veya talebe konu içeriğe erişimin engellenmiş olması halinde hakimliğimizin 15/01/2015 tarih 
ve 2015/365 D.İş sayılı kararında belirtilen twitter ve facebook hesapları ile google ve diğer link 
adreslerindeki tüm yayma yönelik erişimin engellenmesine YER OLMADIĞINA,

Kararın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliğine 
gönderilmesine,

Dosyanın ve kararın Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğinden itibaren 7 gün 

içinde, hakimliğimize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması ve bu beyanın 
tutanağa geçirilip hakime onaylattırılması suretiyle zabıt katibine yapılacak bir beyanla Adana
4. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 16/01/2015

Katip 142617 Hakim 40975

t?  e-imzalıdır 1? e-imzalıdır

* Not:5070 saydı yasa gereği e-imza ile imzalanmış olup ıslak imza kullanılmayacaktır. 
^Mahkememiz yeni kurulmuş olup mahkeme mührümüz bulunmadığından evraka mühür 
vurulamamaktadır.
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Erişim Sağlayıcıları Birliği
Sayı : 2015-000126/00107 
Konu : Hakimlik Kararı Hakkında / ¡ ¡ d i l A e r t ı
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ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞI 

VASITASIYLA 

ADANA j .  SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Cumali TÜLÜ
Cumhuriyet Başsavcı Vekili

O DOSYA NO; 2015/365 D. îş O

O

İlgi: Sayın Hakimliğinizin 15.012015 tarih ve 2015/365 D.iş sayılı kararı

Sayın Hakimliğinizin ilgide kayıtlı kararında belirtilen URL adresleri belirtilen twitter e facebook 
hesapları ile internet sitelerinin içeriğe erişimin engellenmesine, TÎB ve Erişim Sağlayıcıları Birliği 
tarafından suçun işlendiği Twitter ve Facebook profilleri ile internet sitelerine içeriğe erişimin 
engellenmesinin mümkün olmaması halinde devlet sıırı niteliğindeki belgelerin açıklanmasının söz konusu 
olması sebebiyle hükümde belirtilen twitter hesabı ile diğer internet adreslerindeki tüm yayma yönelik 
erişimin engellenmesine karar verilmiş ve hüküm gereği yerine getirilmek üzere Birliğimize gönderilmiştir.

Birliğimizce, twitter ve facebook ( twitter ve facebook ekli e-posta çıktılarından görüldüğü 
üzere yazılı olarak bildirdi) avukattan ile yapılan telefon görüşmesinde. Hakimliğinizin ilgide kayıttı 
kararında erişimin engellenmesine hükmedilen içeriklerin çıkarıldığını bildirilmiş bulunmaktadırlar.

Bu nedenle Hakimliğinizin ilgide kayıtlı kararında yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine 
ilişkin hükmün (twitter ve facebook yönünden) 5651 sayılı yasanın 9/7 maddesi uyarınca yeniden 
değerlendirilmesini talep ederim.

Bilgilerinize saygı ile arz ederim.

Mustafa ÖZANBARCI

EktFacebook ve twitter yetkililerinin gönderdiği e-posta çıktıları

ASOKule Atatürk Bulvarı No: 193 
KaL*4 06680 Kavaklıdere / ANKARA 
T 0.312 266 28 40 F .0312 266 28 51 

info@esb.org.tr /mvw.esb.org.tr
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N
ordic

M
onit

or.c
om

mailto:info@esb.org.tr


03122662851 0 9 :5 4 :1 2  1 6 -0 1 -2 0 1 5 3/12 / ¿ t

Teyittir

C

O

https://webmail.superonlinehosting.net/owa/7ae...

Yanıtla Tümünü Yanıtta İJol

T e y ittir

Gönene Gurkayrıak (ELIG) [gonenc.gurkaynak@elig.com]
Hm«: Ktunslı 6ZAIiBI.net; EritVü S e rd e n  »S îi

Btlgl: GttTCnc Gurkiffiak î^ îî^rc^jık jyn^C rd 'C ^rrn}

15 Ocw 2015 P*rj*4rfe» 23.17

Adana 3. Sulh Ceza M ahkemcsl'nin 2015/365 Snyili knrariyla hukuka aykiriligini tesp it ettiği Tvveeflerin ayiklanmasi ve kaldirilmasi surecinin su anda devam 
ettiği hususunu Tw itter şirketinden bu olay buzinda nldigim yetkiye dayanarak teyidimdir.

Kaldlrma işlemi tnmamlandiginda, bu dosyaya ozgu olarak, Tweet'lerin kaldirildigl ve bu suretle mehkeme karorina uyulmuş olduğu hususundo bu gece sizo 
ayrıca teyit ilotitecoktin

Ayrica, mahkemo kararinin ifade hürriyetine, evvelki Anayasa Mahkomesl karariarina, Türkiye’deki meril movzuatin usul ve esas kurallarina vo Anayasa 
Mahkomosl'nln dofalarca ortaya koyduğu olcululuk ilkesine aykiri olan unsurlari yönünde ayrica goroklt hukukyollarinn basvurulacaktir.

GG
Av. Gönenç Gürknynnk 

ELIG
Çitlenbik Sokak. Na:12 
Yıldız Mahallesi 34349 
Beşiktaş, İstanbul 
T o l: +  90 212 327 17 24 
F a x :+  90 212 327 17 25 
www.elig.com

This m essage may contain confldontlnl or privllogod Information. If you a re not tho intondcd recipient, do not In any way use or disclose this m essage o r its 
attachm ents, end please Immediately delete this mcssago and Its attachments, together with all of its copies, after informing thB sender via a reply e-mail.

Bu mosaj gizil yahut İmtiyazlı bilgi İçeriyor olabilir. Eğer muhatabı doğilsoniz bu mesajı yahut oklerlnl hiçbir biçimde kullanmayınız voya İfşa etmoyiniz vo 
göndorenl b ir  cevap mesajıyla bilgilendirdikten sonra derhal mBsajı vo eklerini tüm kopyalarıyla birlikte siliniz.

F rom : M ustafa ÛZANBARCI < mustafa.ozanbarci@ esb.org.tr>
D ato: Thu. 1 5 Jan2015  21:04:14 +0000
Ta: gononc.gurkaynak@olig.com<gonenc.gurknynnk@elig.conı>

M uşlara OZANDARCl 
Genel S ekre ter Yrd.

Erişim Sağlayıcıları Birliği 
ASO Kule A tatürk Bulvarı No: 193 
KaL4 OfiGBÛ Kavaklıdan! /  ANKARA 
T 0 3 1 2  266 28 40 F .0312 2GG 28 51
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Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği Kararı (2015/365 D. İş) - Teyit 

Gönene Gurkaynak (ELIG) [gonenc.gurkaynak@elig.com]
KJrıt: Errçtor Satfjpcîan Bxt:$; liuvtaî* OZAJIB/F.CI
□İlgi: Itay YOr̂ iEüSipay.ırJtnaî̂ cöçiOTİ
Efcltr: Vitawsu'T«o.p2t O MDl {/ur. 0»f *u Do,-«* J<|

140ak201SCNMQQrta

Saym ilgili,

Adana 3. Sulh C eza HaklmSOı'nln 2015/385 D. I ,  »ayılı karanrun geregi, karın la  hukuka aykırılığı tespit adilen Içcriklcro kararda bcllrtfcn Tvrtter hesabından erişim engellenmek veya kara rda befirtBen Toklar hesabı 
tamamen erişime engellenmek süratiyle yerine getirilmiştir.

Ekte, dosyalanma Ipn, Twttt»r şirketini te m ide yeddi olduğumu gösteren vekaletname de yer almaktadır.

Saygıtanmla,

GG

Av. GCnenç GUtkaynak 
Matlaşma Partner 
ELIG, A ttonıeya-at-Law 
Çldenblk Sokak. No: 12 
Yıldız Mahallesi 34349 
Beşiktaş, İstanbul 
Tel: * 9 0  212 327 1724 
Faks: * 9 0  212 327 17 25 
www.eliq com
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