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Talep eden Zülfü Tolga AĞAR vekili Av. Cengiz GÜLAÇ, 19/03/2021 havale tarihli dilekçesinde özetle;

talep  dilekçesinde belirtilen adreslerde müvekkili hakkında iftira niteliğinde ve gerçeği yansıtmayan

haberlerin yapıldığını, müvekkilinin özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini, haberler nedeniyle

müvekkilinin mağdur olduğunu belirtilerek söz konusu url adreslerine erişimin engellenmesine karar

verilmesini talep etmiştir.

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

56551 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi "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. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri

doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir." hükmünü

amirdir.

 

5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" başlıklı 9.

maddesinin uygulanma şartları;

 

- İnternet ortamında yapılan bir yayın olması,

 



- Yapılan yayın içeriği nedeniyle, gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların "kişilik haklarının" ihlal

edilmesidir. Madde metninde, kişilik hakkı ihlal edilenlerin "erişimin engellenmesi" taleplerini içerik veya

yer sağlayıcısından ya da bu hususta karar almaya görevli ve yetkili Sulh Ceza Hakimliğinden doğrudan

isteyebileceği, bu hususta verilecek kararların mahkemece erişim sağlayıcıları birliğine gönderilerek derhal

yerine getirilmesi, erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından kaldırılması halinde hakim kararlarının

da kendiliğinden ortadan kalkacağı ve kararların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak ceza yaptırımları

düzenlenmektedir.

 

İnternet içeriğine erişimin engellenmesi tedbiri, başvuranın kişilik haklarını ihlal ettiği mahkeme kararıyla

tespit edilen bir internet yayınına toplumun erişiminin derhal engellenmesi amacıyla düzenlenmiş bir

tedbirdir. Erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması için yayının içeriğinde kişilik hakkına yönelen bir

suç unsuru bulunması şartı aranmadığı gibi yayın içeriğinde bir suç işlenmişse dahi yürütülecek ceza

muhakemesinin sonucu beklenmeksizin erişimin engellenmesi tedbirine bir koruma tedbiri olarak

hükmedilebilecektir. Erişimin engellenmesine konu edilen ve başvuranın kişilik hakkını ihlal ettiği tespit

edilen internet yayınının "bir an önce" internet ortamından kaldırılması, gerek kişilik haklarının gerekse

kamu düzeninin korunması açısından elzemdir. Ancak verilecek kararlarda ifade ve basın özgürlüğünün

zedelenmemesi de gözetilmesi gereken bir diğer husustur.

 

Medeni hukuk kapsamında kişilik hakları, kategorik anlamda mutlak haklar içinde yer alan, her zaman

varolan, zamanla tükenmeyen, herkese karşı ileri sürülebilen, çoğu zaman kişiye sıkı sıkıya bağlı ve

devredilemeyen haklardandır.

 

4721 sayılı Kanun'un "Kişiliğin korunması" üst başlığında yer alan 24. maddesi; 

 

"Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını

isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da

Kanun'un verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan

her saldırı hukuka aykırıdır." maddesiyle, herhangi bir hukuka uygunluk sebebi olmaksızın kişilik hakkına

karşı yapılan her saldırının hukuka aykırı olduğunu ve bu saldırıya uğrayan kimsenin hakimden bu özel

kanun maddesine göre de korunma isteyebileceğini düzenlemektedir.

 

Kişilik haklarına dair yukarıdaki düzenlemeler, kişinin bu temel hakkını sınırlayabilen durumları, "kişinin

rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar veya kanunun verdiği yetkisinin kullanılması" olarak

sınırlandırmış, bu durumlar haricinde kişinin sahip olduğu kişilik haklarına karşı her tür saldırının mutlak

suretle "hukuka aykırı" olduğunu belirtilmiştir.

 

Talep dilekçesinde yer alan url adreslerinde basın - yayın yoluyla talepte bulunan hakkında haberler

yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

Basın Özgürlüğü; ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olmak üzere, insanların bilgiye ulaşma ve fikir

elde edebilme yönündeki en önemli araçlardan olan basının, yazılı, görsel veya işitsel araçlarla sunduğu ve



kamu hizmetini gerçekleştirme yolunda sahip olduğu özgürlüktür. Basının, geniş imkanları olan bir

organizasyon olması, ona bireylere nazaran daha büyük bir muhatap sayısı (kitlesi) sağlamaktadır. Bu

nedenle basının ifade özgürlüğünü kullanırken muhatabı üzerinde yarattığı etkinin boyutları da düşünülerek

yaptığı işe bir kamu hizmeti ayrıcalığı tanınmış, bu ayrıcalıkla birlikte bahşedilen güvenilirliği, yapılan işten

doğan sorumluluğun da büyük olmasını beraberinde getirmiştir.

 

Şüphesiz ifade ve basın özgürlüğü de diğer temel hak ve özgürlüklerde olduğu gibi sınırsız değildir. İfade ve

Basın Özgürlüğünün sınırlanması, başta AİHS'nin 10/2. maddesi olmak üzere uluslararası ve ulusal

mevzuatta düzenleme altına alınmıştır. 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "ifade özgürlüğü" başlıklı 10. maddesinde; 

 

"1- Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke

sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar.

Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel

değildir.

 

2- Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir

toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin

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

korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına

alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir."

 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ulusal makamların bu takdir yetkisini sözleşmenin 10. maddesiyle

bağdaşır şekilde kullanıp kullanmadıklarını önüne gelen davalar aracılığıyla denetlemektedir. O halde,

ulusal makamlar, ifade özgürlüğünün sınırlanması ile ilgili takdir yetkilerini kullanırken;

 

- Sınırlamanın kanunda öngörülüp öngörülmediği, açıkça tanımlanıp tanımlanmadığı,

 

-Sınırlamanın AİHS'nin 10/2. maddesinde yazılı veya yasada öngörülen meşru amaçlara uygun olup

olmadığı,

 

- Sınırlamanın çağdaş demokratik toplumun gereklerine uygun olup olmadığı, 

 

- Sınırlamada aşırıya gidilmemesi (orantılı ve ölçülü olunması), hususlarını gözetmek zorundadırlar.

 

Meşru amaç deyiminden; genellikle sözleşmenin 10/2. maddesinde yazılı kamu güvenliği, toplumsal ahlak

ve ülkelerin yasalarında mevcut sair durumlar kastedilmektedir. Çağdaş demokratik toplumun gerekleri

tanımı ile anlatılmaya çalışılan ise; topluma sunulan, sınırlanmaması, kınanmaması, özgür bırakılması

gereken ifadenin veya haberin; toplumun ilgisini çeken, güncel ve kamunun yararını güden bir tartışmayı

içermesi ile halkı kin ve düşmanığa sevketmemesi, şiddete teşvik etmemesi, nefret veya ayrımcılık



içermemesi, suçu ve suçluyu övmemesi, terör veya ayrılıkçı hareketleri övmemesi, meşrulaştırıp

yüceltmemesi, başkalarının kişilik haklarını, onur, şeref ve saygınlığını, hakaret, sövme veya benzer yollarla

zedelememesi gibi gerekliliklerdir.

 

Yukarıda ayrıntılarıyla yazılı olduğu üzere; basın organlarının bir söyleşi, röportaj veya mülakat türünden

yaptığı haberlerde, anlatım tarzı, haberin veriliş biçimi veya kullanılan yöntem dahi AİHM veya ulusal

mahkemeler tarafından denetlenemeyecek hususlar olarak belirtilmektedir. Ancak bu durum basının üçüncü

kişilerin ağzından sunulan haberlerde istediği şekilde ve istediği içerikte başkalarının haklarını ihlal

edebileceği, deyim yerindeyse basının üçüncü kişileri kullanarak kişilerin haklarını dolaylı yoldan ihlal

edebileceği anlamına gelmemektedir. Buna göre başkalarının şöhret ve haklarının korunmasında temel

kriter; basın organının haber yapmasındaki maksat ile haberi sunuş biçiminin ve haberin içeriğinin birlikte

değerlendirilerek yorumlanması suretiyle iyi niyetle mi yoksa kötü niyetle mi hareket ettiğinin

belirlenmesidir. (Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığının 29/04/2019 tarih; 2018/4325 Esas - 2019/7565

Karar sayılı ilamı)

 

Tüm dosya kapsamına göre; talepte yer alan erişim adreslerinin içeriğinin değerlendirilmesi sonucunda, söz

konusu erişim adreslerinde ismi geçen ve vefat eden kişinin ölüm olayıyla ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet

Başsavcılğının 2019/4836 soruşturma sayılı dosyası üzerinden "İntihar Sonucu Ölüm" yönünden soruşturma

işlemlerine başlandığı, savcılık tarafından yapılan etkin soruşturma neticesinde16/10/2019 tarihinde kamu

adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği, soruşturma

dosyasının içeriği dikkate alındığında söz konusu soruşturmayla talepte bulunanın bir ilgisinin bulunmadığı,

talebe konu olan url adreslerinin bir kısmının yayınlanma tarihi dikkate alındığında yukarıda ayrıntılı olarak

açıklandığı üzere bu yayınların güncel bir konuya ilişkin ve kamunun yararını güden bir amacı haiz

olmadığı, söz konusu url adreslerinin bir kısmında yorum bölümünün açık olduğu ve bu yorumlarda talepte

bulunanın kişilik haklarını ihlal edici şekilde ifadelerin yer aldığı, yine bir kısım url adreslerinde talepte

bulunanın ailevi konumundan ve mesleğinden bahsedilerek yorumlarda bulunulduğu, talepte bulunanın

konumu ve mesleği dikkate alındığında ayrıntıları yukarıda belirtildiği üzere söz konusu url adreslerinde yer

alan haberlerdeki maksat ile haberlerin sunuluş biçimleri ve içeriklerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi

sonucunda yorum yoluyla yapılan haberlerin iyi niyet amacını taşımadığı, bu haliyle  talep konusu olan url

adreslerinde, talepte bulunanın özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği, kişilik haklarına saldırı niteliğinde

yayınların mevcut olduğu, haberlerin güncel ve kamunun yararını gütme amacında olmadığı anlaşılmakla

talebin 5651 sayılı Kanun'un 9/3 maddesi uyarınca kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıda belirtilen

şekilde hüküm tesis edilmiştir.

 

KARAR:Gerekçesi yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

 

Talebin KABULÜ ile;

 

 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9/3 maddesine göre,

 



http://besiktascinar.com/haber/kadin-gazetecinin-olumunde-tecavuz-iddiasimehmet-agar-oglunu-

helikopterle-kacirdi.html  

 

https://ulusal24.com/2020/02/04/kadin-gazeteci-yeldana-kaharmaninolumunde-mehmet-agar-ve-oglu-

iddiasi/  

 

https://www.demokrathaber.org/guncel/kadin-gazetecinin-olumunde-cinselsaldiri-iddiasi-h123830.html  

 

https://tr-cam.com/video/pEklX4ODytU/mehmet-agar-tecavuz-eden-oglunuhel-kopterle-kac-rd.html  

 

https://trshow.info/watch/pEklX4ODytU/mehmet-agar-tecavuz-eden-oglunuhel-kopterle-kac-rd-.html  

 

http://www.durusgazetesi.com/guncel/kadin-gazetecinin-olumunde-tecavuziddiasi-odakta-h45654.html  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pEklX4ODytU  

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-vekille-roportaj-yaptiktan-sonraintihar-eden-yeldananin-olumu-

gizemini-koruyor-1765541 

 

https://boldmedya.com/2020/02/01/kirgiz-gazeteci-cinayetinde-tecavuz-iddiasimehmet-agar-ve-milletvekili-

oglunun-adi-karisti/ 

 

https://boldmedya.com/2020/09/13/akpli-tolga-agarin-adi-karisan-yeldanakaharman-vakasinda-yeni-

gelisme/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pEklX4ODytU 

 

https://www.evrensel.net/haber/396790/akpli-vekilin-evine-gittikten-sonra-olubulunan-kaharman-

yeldanaya-ne-oldu 

 

https://eksisozluk.com/entry/102106828 

 

https://eksisozluk.com/entry/102110743 

 

https://eksisozluk.com/entry/112920683 

 

https://eksisozluk.com/entry/102453814 

 

https://eksisozluk.com/entry/102454376 

 

https://eksisozluk.com/entry/102457135 



 

https://eksisozluk.com/entry/101591395 

 

https://eksisozluk.com/entry/102470043 

 

https://eksisozluk.com/entry/102485956 

 

https://eksisozluk.com/entry/112940407 

 

https://eksisozluk.com/entry/113147594 

 

https://eksisozluk.com/entry/116736918 

 

https://eksisozluk.com/entry/102454593 

 

https://eksisozluk.com/entry/101503792 

 

https://eksisozluk.com/entry/95914974 

 

https://eksisozluk.com/entry/93708014 

 

https://eksisozluk.com/entry/106755063

 

 https://eksisozluk.com/entry/113676038 

 

https://eksisozluk.com/entry/116648805 

 

https://eksisozluk.com/entry/116736950  

 

https://eksisozluk.com/akp-vekili-agarla-gorustukten-sonra-olen-kadin-6668540 

 

https://www.facebook.com/ihdd.isvicre.Schweiz.Suisse.Svizzera/posts/254151 7909395610/ 

 

https://ilerihaber.org/icerik/kadin-gazetecinin-olumunde-tecavuz-iddiasiodakta-mehmet-agar-ve-oglu-var-

109096.html 

 

https://amp.ilerihaber.org/icerik/kadin-gazetecinin-olumunde-tecavuz-iddiasiodakta-mehmet-agar-ve-oglu-

var-109096.html 

 

https://www.haberyuzdeyuz.com/guncel/elazig-mehmet-agar-ve-oglu-ile-ilgiliiddiayi-konusuyor-

h28270.html 



 

https://twitter.com/freewebturkey/status/1231955508824879104 

 

https://www.medyakoridoru.com/gundem/tolga-agarin-adi-geciyordu-bir-erisimengeli-haberi-de-kirgiz-

gazetecinin-olumu-icin-geldi-18597/ 

 

http://mezopotamyaajansi25.com/tum-haberler/content/view/118386 

 

https://sendika.org/2020/02/kadikoyde-kadinlardan-eylem-yeldanakaharmana-ne-oldu-576350/ 

 

https://susma24.com/kaharman-hakkindaki-eksi-sozluk-basligina-erisimengeli/ 

 

https://kronos34.news/tr/akpli-tolga-agar-adinin-gectigi-intiharin-eksi-sozluksayfasina-erisim-engeli/ 

 

https://www.tr724.com/kirgiz-gazetecinin-olumunun-ardindaki-soru-isaretlerimehmet-agar-oglunu-

helikopterle-kacirdi/ 

 

https://www.birgun.net/haber/eksi-sozluk-e-kirgiz-gazeteci-engeli-288993 

 

https://gazeteaydin.com/haber/3661941/siyaset-dunyasini-karistiran-sok-iddia 

 

https://www.dogrusu.com/news/kadin-gazetecinin-olumunde-tecavuz-iddiasiodakta-mehmet-agar-ve-oglu-

var 

 

http://etha15.com/haberdetay/yasamak-istiyoruz-inisiyatifi-yeldanakahramana-ne-oldu-111228 

 

https://haberver.me/akpli-vekille-roportaj-yaptiktan-sonra-intihar-edenyeldananin-olumu-gizemini-koruyor-

haberi/ 

 

https://www.adilmedya.com/supheli-bir-olum-daha-odakta-mehmet-agar-veoglu-var/ 

 

https://www.gazetelink.com/sur-genc-gazeteci-mehmet-agarin-oglu-tarafindantecavuze-ugradi/ 

 

http://www.medyahaber.info/nadira-kadirova-yeldana-kaharman-ve-isminibilmedigimiz-daha-nicesi/ 

 

https://www.uludagsozluk.com/e/42818783/ 

 

https://www.reddit.com/r/Turkey/comments/f9veys/elaz%C4%B1%C4%9Fda_

 

%C5%9F%C3%BCpheli_%C5%9Fekilde_hayat%C4%B1n%C4%B1_kaybede n/ 

 



https://ahvalnews.com/tr/tolga-agar/eksi-sozlukte-akpli-vekil-tolga-agar-vekirgiz-gazeteci-iddialarina-

erisim-engeli 

 

https://tr.instela.com/yeldana-kaharman--141052160 

 

https://aktifhaber.com/gundem/kazak-gazetecinin-olumunun-ardindaki-soruisaretleri-mehmet-agar-oglunu-

helikopterle-kacirdi-h142161.html 

 

https://internationaljournalists.org/tr/gazetecinin-supheli-olumunun-ardindaagar-ailesi-var-iddiasi/ 

 

https://netbihal.com/kirgiz-gazetecinin-olumunde-zulfu-mehmet-agariddiasi/adsiz-tasarim-29/ 

 

https://www.nuceciwan40.com/2020/02/01/akpli-bakanin-tecavuzcu-ogluhelikopterle-cikarildi/ 

 

http://www.sanalbasin.com/yeldana-kaharmanin-akibetini-sormak-icin-yapilaneylemde-kadinlar-yeldanaya-

ne-oldu-yazili-dovizler-tasiyor-34509402/ 

 

https://habermilas.com/makale/5906197/kemal-ozcan/nedir-bu-basimizdakifelaket 

 

http://dehabertr.blogspot.com/2020/02/genc-gazeteci-mehmet-agarn-oglu.html 

 

https://tr.glbnews.com/09-2020/52782429149389/ 

 

https://boldmedya.com/2020/09/13/akpli-tolga-agarin-adi-karisan-yeldanakaharman-vakasinda-yeni-

gelisme/ 

 

https://twitter.com/kirkyamakadin/status/1223514440739495937 

 

https://sendika.org/2020/02/kadin-gazetecinin-olumunde-tecavuz-iddiasimehmet-agar-oglunu-helikopterle-

kacirdi-576041/ 

 

https://tatava.org/yorum-yap/830 

 

http://jinnews.com.tr/SIYASET/content/view/145935 

 

https://www.facebook.com/parlamentohaber/posts/3285803264769617/ 

 

https://twitter.com/gulce10677497/status/1305129770645172224 

 

https://www.facebook.com/MedyaBold/posts/2619632544933719/ 

 



https://twitter.com/ilerihaber/status/1223327567509442560 
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