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Eri şimin Engellenmesi
:26/12/2016
:27/12/2016

Talep eden Türkiye Barolar Birli ği vekilinin nöbetçi olan Fiakimli ğimize vermi ş olduğu
dilekçesi okundu.

GEREĞİ DCJŞÜNÜLDÜ:
Talep eden Türkiye Barolar Birliği vekili Av. 26/12/2016 tarihli dilekçesi ile,
www.eniyiveuygun.com/category/diger/hukulc-burosu/  adli internet sitesinde

www.eniyiveuygun.com/category/di ğer/hukuk-burosul
Adli URI. adreslerinde müvekkili kurum aleyhine yaz ılan ve ki şilik haklar ın ı ihlal edici

nitelikte olan yaz ı lara erişimin engellenmesini talep etmiştir.

Kişilik hakları kişinin hür ve bağıms ız varlığının önemli bir parças ı olup; ki şinin yaşadığı
toplumda, ilişki kurduğu çevrede şerefi ve sayg ınlığın ı sarsacak, onu küçük dü şürecek, yanl ış
tan ı tacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davran ış ki şilik haklarına sald ırıd ı r.
Yayın içeriğinde sarf edilen ifadelerin talep edenin kurum avukatlann ın hakların ı ihlal ettiği sonucuna
varı ldığından talebin kabulüne dair a şağıdaki şekilde hüküm kurulmu ştur.

HÜKÜM: Gerekçesi aç ıklandığı üzere;
1-Talebin KABULÜNE,
www.eniyiveuygun.comlcatego ıy/diğer/hukuk-burosul
Adl ı 	 adreslere	 5651	 Sayı l ı 	 Kanunun	 9.	 Maddesi

ENGELLENMES İNE,2-Karar ın taraflara tebliğine,
3-Karar ın ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİNE

CÖNDERİLMESINE,

uyar ınca ERİŞİMİN

UYAP ÜZERİNDEN

CMK'nun 268 maddesi gereğ ince yedi gün içerisinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe
veya tutanağa geçirilmek ko şulu ile zab ıt katibine beyanda bulunulmas ı suretiyle Ankara 8. Sulh
Ceza Hakimli ği nezdinde itiraz ı mümkün olmak üzere dosya üzerinde yap ılan inceleme sonucu karar
verildi.
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