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TÜRKİ YE BAROLAR B İRLİĞİ , Oğuzlar Mah. Barış Manço
Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balgat Çankaya!
ANKARA
SERAY ŞENFER
WWW.ALOAVUKAT.NET ADRES SORUMLULARI,
Eri ş imin Engellenmesi Talebi

26/12/2014
29/12/2014

.

Talep eden vekilinin tevzi sonucu mahkememize gönderilen dilekçesi okundu.

GEREÖ İ DÜŞÜNULDU:

Talep eden Türkiye Barolar Birli ğ i vekili Av. Seray Şenfer 26.12.2014 tarihli dilekçesi
ile

https://www.aloavukat.net/

Adl ı intemet'sitesinde 1136 say ıl ı avukatl ık kanunuııun 35, 48 maddelerine ayk ı rı olarak
faaliyetlerde bulunulduğundan bahisle ad ı geçen internet sietisine eri şimin engellenmesi
talebinde bulunulmuştur.

Talep eden tarafı ndan sunulan dilekçe ve ekleri ile incelenen dosya kapsam ına göre,
https://www.aloavukat.net! adl ı internet sitesinin 1136 say ılı Avukatl ık Kanununun 35, 48
maddelerine ayk ırı biçimde avukatl ık hizmeti vermeyi taahhüt etti ği sitenin bütünü itibariyle
buna yönelik faaliyetlerde bulunmak amac ıyla kurulduğu, oysaki an ı lan kanun maddeleri
kapsam ında böyle bir faaliyetin yasak oldu ğu anlaşı lmakla talep eden Türkiye Barolar
Birliğinin bu yönde ki ş ilik hakları ihlal edildiğinden talebin kabulüyle bahse konu internet
sitesine 5651 say ı l ı yasan ı n 9. Maddesi gere ğince eriş imin engellenıSsine karar vermek
gerekmiş tir.

KARAR; Yukarıda aç ıklanan gerekçe altında;

1-Talebin KABIJLUNE,

https://www.aloavukat.net/

Adl ı internet sitesine 5651 Sayı l ı Kanunun 9. Maddesi uyarmcr ERİŞİMİN
ENGFJLLENMESİNE,

2- Talep eden kendisine vekaletnameli vekil ile ten ı sil ettirdi'ğinaen-.karar ta?ilinde
..	 .	 ş (

yururlukte bulunan avukatl ı k asgari ücret tarifesine gore 300 TL .,dı lekçeyaz ı m ücretinin

ö	 .:.;•	 -
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UYAP Bilişim Sisteminde yeralan bu dokümana http://vatandasuyapgov.t ı adresinden lQpzuXh . ttVuKNI . erlSi7c - do95NE kodu ılc eri şcbi ı irsin!z.
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https:Ywww.aloavukat.netI adl ı internet sitesinden al ınarak TALEP EDENE
VERİLMESİNE,

3-Kararın talep eden vekiline tebliğine,

4-Kararın ERİŞİM SALAYIC1LAR1 B İRLİ Ö İNE GÖNDERILMESJNE,

İş bu karara tefhimltebliğ tarihinden itibaren CMK 267-268 maddeleri uyar ı nca 7 gün
içinde hakimliğimize erilecek bir dilekçe veya zab ıt katibine yap ı lacak beyan ı n tutanağa
geçirilmesi ve hakime onaylat ı lmas ı suretiyle itiraz ın ın kabil olduğuna. itiraz merciinin
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğ i olduğuna,

Dair dosya üzerinde yap ı lan inceleme sonucunda karar verildi.29/12 İ2014

Derya Ermiş
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Ankara S.Sulh Ceza Hakimli ğ i Ankara

gui :Şri J •1I !Tt ı , . şıia't11iflFtTa<üıı -

la

212

UYAI> liili ş im Sisteminde yer alan hudokümana http://vatandasuyap.govtradresifldefl  IQpzuXh - ttVuKNI - er]Si7c - do95NE kodu ile eri şebilirsiniz.


	Page 1
	Page 2

