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Davalr tarafga cumhuriyet Gazetesi'nln 15 Kastrn 2017 tarihli
koge yaztsrnda yer alan asrlstz haberler ve kuEuk duSurucu ithamlar
nushasrnda
mbner'i tazminatln'
nederriyle ticari itibarr saldrrrya ufrayan nruvekkii lehine 1'50c.000.T1.
taraftan tahsiline karar
haksr;z fiil tarihinden itibaren iSleyecek ya:;al faizi ile birlikte davalr
vcrilnresi talebindeln ibarettir.
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Cumhuriyet
1. Dava drgryenigun t-taber Ajansr lJasrn ve Yayrnctlrk A.$.'rrin sahibi oldu8u
allnan "Rutya'ya
Gazetesi,nin L5 Ekim 2017 tarihli nusl-rasrnda davalr tarafq:a kaleme
yorurnlara ycr verilmiStir'
Domatesler de Bayburt'tan" baglrklr kbqc ya;rrsrnrJa bazr habcrle re ve

1"5 Rastm)-917
Davalr tara{Ea kalcmc alrnan "llusya'ya Domatesler l}ayburt'tan" baglrklr
'fsrtrn
hofta once,
birkag
"Merakltst, Rus
0rilnleri Denetim Aionsr'ntn

tarihli koge

yazrsrn

da

hatrrlcyucokilr'
T{)rkttye'den Rusyo'ya domotes sevkiyatt yl{tmo izniverdigine dair haberleti

yopocak Tilrk
Soz konusu haberlerde one gtkan ilodelerden biri, domotes ihracan
resnti taraftna baklocak olurso,
firmolorn "dlho once denetlenmiS otdu$u"ytlu. Yoni i5in
ve eksiksiz itretim zincirine
Ti)rkiye'ye Rusyo'rlan bir heyet: qonderilmis., anlar ara$ttrma yopmry
sahip oldu$u tespit edilen Ag
Bu

firmay sesmi;:ti'

t'irmalar da 1rultn, Sirolve Agrobay'dt'

perde arkas geliSmdier biraz forkh'
toroftndon
Rusyo'nm ismen ve resmen duyurdufiu rtg firmonm, dofirudan Rusya

6etin gdrAn

ki,

segilmedi{i, isimlerin Tiirk yeui,<ililerce veritdigi kulislerde

kanul/uluyar'

ou segimdeki
Uite*im Rusya'ntn resmi duyurusunun ardimdan, "igeriden" geten iki forkh tepki.

goriptifii teyit ediyor. t:krsnomi liakant,!t'ihatZeybekci, Rusyo'ntn oz soydaki firmoyo

izin

Daho ileri tepki ise l3att
verrnesine itirCIz cttnir, bu izinle.rin sirdirLilebilir alrnrsdtfitm soytemiSti.
Rusya'yo domotes
Akdeniz ihracotgt tiirtikte ri (t\AiB) BaSkant lvlustafa SatrcLdan gelmisti. Satn,
"Bu firmalort neye gore
ihracotr yopocak firmolor arastnda Antalya firmast olmod$tru belirtip
segtiler onlayomodrk"
$i rketle rde n

demiSti'

bi ri ni n

+.r:$

profi ti, " be I i rsizl il k'

ko n u su n d a
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ve re
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son diinemlerde
Damates ihracatt yapacak iig firmad,tn biri olon Agroboy Seraahk,
Grup bilnyesinde yer olryor'
altyapt ihalelerinde bi)yiik'bedelti $ler olmastyla 6ne g*an Boyburt
Yoni:

YllT
- Di)n bu kosede gi)ndeme ta1rclqtmtz, TCDD'nin dovet yontemiyle ver.digi Sopanca-Geyve
Yopf ntn,
attyapt/ ustyapt inSaottnt 2 milyar Tl'ye yopacak olan )zgiln
yopmak uzere

. 3 havo{imantnr kenle baylluyocak 1 milvtar Avro'luk 6rtyrettepe hottrnt
Kotin-$enbay ort.oklqmdrtki $enboy'n'
tllasttrmo Bokanlfir'nca sesilen
de kordeS
- 1.1 milyorTL',lik llize l-tavalimant'nr cengiz'1,': birlikte yopmokta olan Ago Enerji'nin

kuruluSu.
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yaptyor'
ractltk, Bergama yafu Azerinde kurulu' Uzun siredir de ihracat
niteliklerde Cok
Gelgelelim, domotes ihrocott yopobilecek ko5ullart ta5ryon benzer
saytdo 5irket oldu$u hattrlottltyor.
yopacak
Hal boyteyken, ulun bir yasok doneminrien sanra ttusya'ya 5A bin ton ihracot
yer
almost'
bunyesinde
i)g firmodon birinin, sctn donemlerin gozde giriSimcisi Boyburt Grup
da beroberinde
sesirndeki kriterterin gergekten abiektiJ' alup olmadt$r sorusunu
aetirivor,"5cklinde beyan ve yorumlara ycr verilmi5tir'
mizde uretilen bir krsrm tarrrn urunlerinin ve ozellikle domateslerin hangi
karar verildi$i
firmalarca uretilenlerinin Rusya'ya ihraE edilecefiine Turk Yetki]ilerince
yorumu ile hem muvekkil firmaca uretilen
seklindeki yorum gerqe[e aykrrrdrr. Davalr bu
yollarla bu urunlertne
domateslerin yeterii kaliiede olmadrgrnr henr de haksrz ve hukuka aykrrr
Ilusya'ya oncrilclifiini ifacir: ctnri5Lir. Bu-[,eyql!9I !]]!rv!kkil 5irketin uretti[i domateslerin
muvekkilim sirket
gerek 3. ulkelere gerekse de yurt iginde iut,5,n, etkilenii:ye {alr5mr5trr. Oysa
igin en uygun
sag,lrfir
ve insan
iesislerincJe uretilen dumalesler, en son tr:knik donanrmlarla
gerekli kontrolleri
gartlarda iiretilmekie, uretimin hcr salhasrnda vc paketlenre aSamasrrrda da
yaprldrktan sonra triketlciye ula;trrtlmaktad tr'
Muvekkilim girket tesislerinde tiretilen domateslerrn Rusya'ya ihrag edilme 5artlarlnl
Karantina Sevisi Uzmanlart
tagryrp tagrmadrfir hususu bizzat Rusya Federal Veterinerlik ve
taiafrndan ara5trnlmtS ve gerekli gartlart tagrdrfrndan ithalatrna izin verilmigtir'
ihracat y;rpacak firnralar arasrna altnmastntn sebebi ise
Muvekkilim iirt
"iin
yapmasldtr' Ekte sunulan
muvekkilim girketin Rusya'ya uzun yrllardan beri domates ihracatr
yrlrndan baSlayarak 2015
2003
belgelerde yer verilen nitgiter incelendi$inde muvekkil Sirketin
r.
yrlr na kadar Rusya'ya domatesi ihracatt yapt rfl aqrkqa anlagrlacaktr
ihracatt igin seqilen
dr:mates
yaprlacak
yukarrda yer vcrilen agrklamalarrmrz llusya'ya
yrlrndan
beri suregelen
firmalar arasrnda muvekkilinr Sirketin yer almastnrn sebebi 2003
Davalt taraftn
ihracatlanmrz ve urunlcrrmizin kalitelive ggrekli saglrk kurallarrna uy{;,unluIudur,
yapacak
ihracatr
domates
irldia ettigi gibi siyasilerin baskrsr ile rnIvekkil girket llusya'ya
Agrobuy

Se

firmalar arastna altnmamlSttr.
verilmek
2.Dava konusu ko5e yaztsr ve haLrerlerin iEeri[inde gerqege aykrrr bilgiler
ticaret hayatrnda
suretlyle yalan habre1" yrpil*,5, ele5tiri bo'Tutunu agan ifadeler kullanrlmrs,
ve ti,cari,itibart
onemii bir yere sahip olan muvekk-ilTm kamuoyu g6zunde kuqirk duS6rulmug
haklarrna
sartrlmr$trr. Bu dogrultuda kamuoyu goz0rrde itiban sarsrlan muvekkilimin Sahsiyet
bir nebze de olsa tatmini
ve ticari itibarrna yaprlan saldtrr dolayrsryla u$ramr5 oldufiu zararlartn
huzurdaki davayr aqmlS
amacryla 1.500.000.T1. manevi tazminat;l hukmedilmesi talebiyle
bulunmaktaytz.

haysiyetini' Serefini' ticari
Dava konusu kOSe yaztstnda geqcn if:lejeler, muvekkilimin
ve yalan beyanlardrr' Davalr bu
taaliyetlerini ve kamuoyu gozunde itibarrnr zedeleyici haksrz
da a5rlmrgttr'
yolla gergefie aykrn bilgiler igeren haber yapmanln yant srra eleStiri hakkrnrn stntrt

bu zamana kadar
Muvekkilim Sirket, ticaret hayatrnda onemli bir yere sahip olup
ile one gtkmlStrr'
faaliyette bulunduIu alanlarrla ki]Li.teli urunleri tantnmlS ve ticari itibarr
kiSisel deflerleri arastnda
Mitvekkilimin ekonomik faaliyetlerini yur[turl(en kazandrfl saygtnlrk
gi,runtr]sudur'
yer almakla birlikte, bu ekonomik itibar tuzel kiSilifin 5e ref ve haysiyetinin bir
ve
kamuoyunda
Ayrrca, soz konusu ckonomik iaaliyetler toplurn taraftndan deflerlendirilmekte
kaldrran ki;ilik haklartnt
bir izlenim yaratrnaktadrr. Sahip olunan bu de[e ri azaltan veya orladan
gozundeki itibarrna ve
ihlale yonelik agrklamalar muvekkilimin 5erefine, haysiyetine, kamuoyu
bagarrlarl herhangi
ticari faaliyetlerine tecavuz nitelifi tagrmaktarlrr. Bugune kadar elde ettl[i
gerge[e aykrrr
bir usulsrjzluk ve hukuka aykrrr davranrS yoluy,la kazanrnamrg olan muvekkilimin
yoksun
olup yukarrda
haberler yoluyla bu tarz suElarla itham edrlrnesi hakstz ve mesnetten
ilade edildigr gibi kiSiscl haklarrnr ve ticari itibannr zedeler nitcliktcdir'
eleStiri hakkrntn oldu[u ve bunu
ulkelerinin
kullanmasrnrn engellenemeyecegi hususu demokratik ve gafida5 hukuk devleti

3.Bilindifi uzere, bastntn haber verme

ve

yerine getirebilmesi i9in, bastntn
tamamr tarafrndan kabul edilmig bir husustur. Sosyal gdrevini
yoksun
hur olmasr kadar sorumluluk bilinci ile de davranmasr gerekir. Sorumluluk bilincinden

bir basrn, her sorumsuz guE gibi er geq s;oysuzla5tr ve toplum yaSantlslnl sarsan'

ulusal

guvenlifii tehlikeye koyan bir guE olur (A.M., 8.4.1963 T.,25167 saytlr karartndan)'
l3asrn 6zgijrlrip,(rniin ilmacl,

kartuyu iltEilcrriJirtn konularda dog,ru vc gerrEcfle uygun'

g0revi geneli ilgilendiren
aynr zamanda kamunufl yaranna haber vermeyi saglamaktrr. lJastnin

veya ilgilendirmesi gereken konularcJa, halkr obicktif ve gergekleri yansttacak biqimde
gerqeklerden
aydrnlatmaktrr. lJastn gerqe[e uYgun haberleri vermeli, higbir zaman
koymuS oldufu
ayrrlmamaltdtr. Bastn kurulu;larr haber vcrirken Anayasa'ntn ve kanunlartn
iSlememek,
Sahsiyet haklarrna
aqrklama stntrlartna uYf,un davranmak, baSka bir deyi5le suQ
lecavuz etmemek zorundadtr.

yetinmelidir. Bilerek
Bununla birlikte, basrn objektif bir bilgi verme ve ele5tirme ile
araqlara
olaylarr tahrif etmek ya da itham ve kuSkularr hafiflikle yaymak gibi izin verilmeyecek
ayrtlmamalt,
ba;vurmamalrdrr. tlaberde yer alan olay'larr anlattrken btle, objektiflikten
guniSl*ti.i ve yanhg yorumlar yapmaya kerlkrqmamalrdrr. 0zellikle hakarete baqvurmaktan,
yersiz olarak onur krircr cleyimleri kullanmaktan kagrnmalrdrr" $erof ve onur gibi defierlere
ya da hor gorme
ili:;kin, bir kimseyi toplumda gllunC dururrra du'uren, hakkrnda nefret
yol aqacak
<luygularrnrn beslenmcsine ve bu yolla dt.irirst yurtla5lar nazartnda kugulmesine
nil"elikte deyimlcrin kanruoyuna sunulmast l"ukuka aykrrrftk teskil eder'
alanlarda
Basrn mensuplarr, onemli gdrevlerrJe bulunan veya faaliyette bulundufu
elde
gerekli
bilgileri
yaptrklartnr
guglu bir itibara sahip olan kiSilcrin, rSlerln plorulmesi strasrnda
yolu ile bir kimseye
ettikten ve tartt$malar yaptrktan sonra kamuoyuna bildirmelidir. Bastn
lyi inanEla ve
olmazsa,
karSr ithamlar ilcri-surirliirkcn dayanrlan olaylartn dogru olmastya da hi9

yayrnladr$r
ciddiyetle inceleme yaprldrktan sonra doBru sayrlabilmesi gerekir. Gazetecinin
ozel
3'
kigilere
haber
yayrnlanacak
var
ki
olaylarrnr do[ru oldu$unu ara$trrma odevi 'rarclrr. Ne

tidevi, daha sert 0lEulere
olarak a!,rr bir zarar verebilecek ise dogrurluIunu dcnetlenie
objektif stntrlar
ir6tanacitt,r. Ote yandan gazetecinin Oop,ru r:laylarr bile yayrnlarken
vurulmasrna dikkat etmesi gerekir'
icerisinde ve durustlirk kurallarrna uygun olarak aqrfia

yukarrda izah edilen hususlar dogrult:usunda, yalan haber yayrnlayarak veya eleStiri
kiSili[ini kuguk duSuren s6zler ve
srnrrlarrnr a5arak, hakkrnda haber yaprlanrn ve ele;tirilenin
g$ren bakrmtndan tazminat talep
hakareti kapsayan ke limler kullanrlmast neticesind e, Zarar
ctme hakkr dofmaktadrr.
ayktrr olarak yalan haber
Bu EerEevede, bastn ve fikir hurriyel.i adr altlnda gerEefier
ile guvence altlna altnmtg olan
yapmak Ve ele$tiri slntnnr agmak suretiyle, Arrayasa ve kanunlar
ifadeler kullanrlmasl hukukerr kabul edilemez' Yukarrda
Sahsiyet haklarrna saldrrr niteli$inde
gosterdi[iticari alanda belli bir saygrnlr$r olan
belirtilen haberlerde yer alan ifadelerin, faali,yet
yol aEtrfir ku5kusuzdur'
muvekkilimin gahsiyet haklarrnrn ve ticari itibairnrn zedelenmesine
gergekreitirdigi bu sardrrrrarrn, muvekkilimin itibarr ve
Davarrrarrn s6z konusu haber ve yazr ire
meydana gerirecek nitelikte oldu[u da
ticari gerecefi bakrmrndan b0yuk ue a[,i-me^fi tesirrer
itibarr nazara alrndrftnda' n]arur
goz onunde tutulmalrdrr. Ilu kapsamda, muvekkilimin ticari
1.500 000'Tl- TL manevi tazmlnat talep
kaldrflr saldrnlarrn mcydana getirdifi zafara karSrlrk
etme geregi hasrl olmu;lur.
Bastn K' ve sair yasal mevzuat.
HuKUKI NEqENLER-.* : l"lMK., TMK., TCK.,l.C. Anayasast,
llulgJKi.QELILIER-.
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(Muzekkere ile celbi talep
1. Cumhuriyet GaTetesi'nin 15 Kastm 201-7 tarihli baskrsr
olunur.),
2. Taraflarrn sosYalve ekonomik durumu
3. Tanrk ve sair ikamesi mrimkun her lurlu delil
soNuq_vE

ls:rEM

nedenlerle;
: Yukarrda agtklarnasr yapllan ve re'sen dikkate altnacak

- saklr kalmak kayclryla, haklr davamrzrn kabulu ile muvekkil lehine
sair her turlu hakkrmrz
iqletilecek faiz ile davalrtaraftan
1.500.000.T1. manevi tazminatrn haksrz fiiltarihindcn itibaren
tahmiline karar verilmesini
tahsiline, yargrlama gitlerleri ve vekSlet ucretinin tjavalr taraflara
saygrlarrmla bilvekale arz ve talep ederim '29'71'2A77
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Av. SCdAt AKSAKA

