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Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda,
davanın reddine dair hükme karşı, süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna
başvurulması üzerine dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava dışı Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.'nin sahibi olduğu Cumhuriyet gazetesi'nin 15 Ekim 2017 tarihli
nüshasında davalı tarafça kaleme alınan "Rusya'ya Domatesler de Bayburt'tan" başlıklı köşe
yazısında;" Meraklısı, Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'nın birkaç hafta önce Türkiye'den
Rusya'ya domates sevkiyatı yapma izni verdiğine dair haberleri hatırlayacaktır. Söz konusu
haberlerde öne çıkan ifadelerden biri, domates ihracatı yapacak Türk firmaların "daha önce
denetlenmiş olduğu"ydu. Yani işin resmi tarafına bakılacak olursa Türkiye'ye Rusya'dan bir
heyet gönderilmiş, onlar araştırma yapmış ve eksiksiz üretim zincirine sahip olduğu tespit
edilen üç firmayı seçmişti. Bu firmalar da Özaltın, Süral ve Agrobay'dı. Gelin görün ki, perde
arkası gelişmeler biraz farklı. Rusya'nın ismen ve resmen duyurduğu üç firmanın, doğrudan
Rusya tarafından seçilmediği, isimlerin Türk yetkililerince verildiği kulislerde konuşuluyor.
Nitekim Rusya'nın resmi duyurusunun ardından "içeriden" gelen iki farklı tepki, bu seçimdeki
garipliği teyit ediyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın az sayıdaki firmaya izin
vermesine itiraz etmiş, bu izinlerin sürdürülebilir olmadığını söylemişti. Daha ileri tepki ise
Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı'dan gelmişti. Satıcı, Rusya'ya
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domates ihracatı yapacak firmalar arasında Antalya firması olmadığını belirtip "Bu firmaları
neye göre seçtiler anlayamadık" demişti. Şirketlerden birinin profili, "belirsizlik" konusunda
fikir verebilir. Domates ihracatı yapacak üç firmadan biri olan Agrobay Seracılık, son
dönemlerde altyapı ihalelerinde büyük bedelli işler almasıyla öne çıkan Bayburt Grup
bünyesinde yer alıyor. Yani: Dün bu köşede gündeme taşıdığımız, TCDD'nin davet yöntemiyle
verdiği Sapanca-Geyve YHT altyapı/üstyapı inşaatını 2 milyar TL'ye yapacak olan Özgün
Yapı'nın, 3. Havalimanını kente bağlayacak 1 milyar Avro'luk Gayrettepe hattını yapmak
üzere Ulaştırma Bakanlığı'nca seçilen Kolin-Şenbay oraklığnıdaki Şenbay'ın, 1.1 milyar
TL'lik Rize Havalimanı'nı Cengiz'le birlikte yapmakta olan Aga Enerji'nin de kardeş
kuruluşu, Agrobay Seracılık, Bergama yolu üzerinde kurulu uzun süredir de ihracat yapıyor.
Gelgelelim, domates ihracatı yapabilecek koşulları taşıyan benzer niteliklerde çok sayıda
şirket olduğu hatırlatılıyor. Hal böyleyken, uzun bir yasak döneminden sonra Rusya'ya 50 bin
ton ihracat yapacak üç firmadan birinin, son dönemlerin gözde girişimcisi Bayburt Grup
bünyesinde yer alması, seçimdeki kriterlerin gerçekten objektif olup olmadığı sorusunu da
beraberinde getiriyor." şeklinde beyan ve yorumlara yer verildiği, ülkemizde üretilen bir
kısım tarım ürünlerinin ve özellikle domateslerin hangi firmalarca üretilenlerinin Rusya'ya
ihraç edileceğine Türk yetkililerince karar verildiği şeklindeki yorumun gerçeğe aykırı
olduğu, müvekkili şirket tesislerinde üretilen domateslerin Rusya'ya ihraç edilme şartlarını
taşıyıp taşımadığı hususunun bizzat Rusya Federal Veterinerlik ve Karantina Servisi
Uzmanları tarafından araştırıldığını ve gerekli şartları taşıdığından ithalatına izin verildiği,
dava konusu köşe yazısı ve haberin içeriğinde gerçeğe aykırı bilgiler verilmek suretiyle yalan
haber yapıldığı, eleştiri boyutunu aşan ifadeler kullanıldığı, ticaret hayatında önemli bir yere
sahip olan müvekkilinin kamuoyu gözünde küçük düşürüldüğünü ve ticari itibarının
sarsıldığını belirterek sair her türlü hakları saklı kalmak kaydıyla 1.500.000TL manevi
tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep
ve dava etmiştir.
SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu köşe yazısının
bir bütün olarak incelendiği zaman Türkiye ile Rusya arasında yaşanan domates ürünün
ticaretinin yasaklanması ve sonrasında kaldırılması konusunda olduğunun görüleceği, dava
konusu yazıda, resmi olarak Rusya'nın Türkiye'ye bir heyet gönderdiği ve bu heyet ile yapılan
denetimler sonucunda üç firmanın Rusya Federasyonuna domates ihracına imkan tanınmasına
karar verildiği, bu üç firmanın arasında davacı firmanında bulunduğunun vurgulandığı, Rusya
tarafından neden sadece üç firmaya izin verildiği ayrıca bu üç firmanın nasıl tercih edildiği
ve diğer firmaların seçilmediği konusunun büyük tartışma yarattığı, bu tartışmanın en yetkili
ağızlardan dile getirildiği, dava konusu yayının basın özgürlüğü çerçevesinde kaldığı,
müvekkilinin Rusya'ya domates ihracını gerçekleştirilecek firmaların sayısı ve belirlenme
şekilleri hakkında en yetkili kişiler tarafından dile getirilmiş endişeleri gözlemlediği,
neden/sonuç ilişkilerini irdelediğini ve kendisinde oluşan kanaati dava konusu yazı ile
okuyucuların dikkatine sunduğu, hiçbir Antalya firmasının seçilmemiş olması, seçilmiş
firmanın en büyük ihracatçı firmalardan olmamaları yönünde açıklamalar ışığında, listenin
oluşumunda sadece Rusya'nın etkili olup olmadığı, seçimin objektif kriterlere göre yapılıp
yapılmadığı yönündeki endişelerin dava konusu yazıda dile getirildiğini ayrıca listenin Türk
yetkilileri tarafından Rusya Federasyonu yetkililerine empoze ettiği ve sadece Türk
yetkililerinin girişimleri sayesinde Agrobay Seracılık firmasının ihracat yapacak firmalar
arasına girdiği yönünde kesin bir ifadenin yer almadığı, üstün kamu yararı varsa kulis
haberlerinin yazılmasının basının görevleri arasında olduğu, dava konusu yayında davacı
firmanın ürettiği domateslerin gerek üretimi ve gerekse de tüketicilere sunulması ile ilgili
olarak herhangi bir olumsuzluktan söz edilmediğini belirterek davanın reddini istemiştir.
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İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece yapılan yargılama
sonunda özetle; dava konusu yazı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Rusya'ya ihracat
yapacak 3 şirket arasında Bayburt Grup bünyesinde yer alan davacı şirketin bulunmasına
dikkat çekilmek istenildiği, gerçekten de seçilen 3 şirket arasında Türkiye'nin domates
üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren ve domates denildiğinde ilk akla gelen Antalya
Bölgesi'nden herhangi bir şirketin bulunmamasının ortalama bir gazete okuyucusu
yönünden dikkat çekici olduğu, davalının da şirketlerin tespiti ile ilgili yapmış olduğu
araştırma ve görüşmeler sonucunda kamuoyunun merakını giderme anlamında söz konusu
yazıyı kaleme aldığı, yazıda yer alan yorum ve değerlendirmelerin hiçbir yerinde davacı
şirketin üretmiş olduğu domateslerin kalitesiz olduğuna ilişkin herhangi bir tespit ve
değerlendirme bulunulmadığı, seçilen 3 şirketten biri olan davacı şirketin devletten büyük
alt yapı yatırımları aldığı kamuoyunda ve basında sık sık dile getirilen Bayburt Grup
bünyesinde bulunmasının seçimin objektif kriterlere dayanıp dayanmadığı sorusunu
beraberinde getirdiğinin vurgulandığı, kaldı ki yazı içeriğinde ihracat izninin sadece üç
firmaya verilmesine ilişkin karara Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Batı Akdeniz
İhracatçı Birlikleri Başkanlığı Mustafa Satıcı'nın da tepki gösterdiklerinin aktarıldığı, yazıya
konu edilen hususla ilgili kamu yararı bulunduğu, yayınlandığı tarih itibariyle güncel
olduğu, Türkiye'deki domates üretimi ve ticareti ile iştigal eden kişi sayısı nazara
alındığında toplumsal ilginin yaygın bir şekilde var olduğu, yazıda veriliş şekli itibariyle
olayın özü ile biçim arasındaki dengenin korunduğu ve objektif sınırlar içerisinde kalındığı,
davalının konuyu aktarır iken kamuoyunun menfaatini gözetme amacı taşıdığı ve halkın
haber alma hakkı çerçevesinde basın özgürlüğü kuralları dahilinde hareket ettiği, bu haliyle
yazının davacı şirketin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığı anlaşıldığından davanın
reddine karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacı vekili istinaf başvuru
dilekçesinde özetle; dava konusu yazıda yer alan “Rusya’ya domates ihracatı yapacak
firmalara Türk yetkililerince karar verildiği” ve “seçimdeki kriterlerin objektif olmadığı” gibi
gerçeğe aykırı yorumların davacı şirketin haysiyetini, şerefini, ticari itibarını ve kamuoyu
gözündeki saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu ve şirketin kişilik haklarını ihlal edildiği
açık olmasına rağmen mahkemece davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığını,
ayrıca T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yerel mahkemeye gönderilen kayıt ve
belgelerin açık bir şekilde delil olarak sunulmasına rağmen gerekçeli kararda, dayanılan bu
delile ilişkin olarak hiçbir değerlendirme yapmaksızın, deliller yeterince tartışılıp
değerlendirilmeden karar verilmesinin de doğru olmadığını belirterek kararın istinaf
incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.
UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR: Manevi tazminat ödetilmesi
koşullarının oluşup oluşmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Dava, yayın yoluyla kişilik haklarının zedelenmesinden dolayı uğranılan manevi
zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.
Davacı vekili, davalının Cumhuriyet gazetesinde yazdığı 15/10/2017 tarihli
“Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan” başlıklı dava konusu köşe yazısı ve haberin
içeriğinde gerçeğe aykırı bilgiler verilmek suretiyle yalan haber yapıldığı, eleştiri boyutunu
aşan ifadeler kullanıldığı, ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan davacı şirketin kamuoyu
gözünde küçük düşürüldüğünü ve ticari itibarının sarsıldığını iddia ederek 1.500.000TL
manevi tazminat ödetilmesini istemiş, davalı ise davanın reddini istemiştir. Mahkemece,
davanın reddine karar verilmiş olup davacı vekili süresi içinde yukarıda yazılı sebeplerle
istinaf isteminde bulunmuştur.
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Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı yasal gerekçelere, delillerin
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle ilk derece mahkemesi tarafından Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yazılan müzekkere cevabının içeriği nazara alındığında
her ne kadar Rusya’ya domates ihracatı yapacak şirketlerin Rusya Federasyonunun ilgili
kurumunun onayı sonucu seçildiği anlaşılıyor ise de, bu hususun ayrıntı niteliğinde olduğu,
zaten yazı içeriğinde de bu konuda kesin bir isnatta bulunulmadığı, yazı içeriği bir bütün
olarak ele alındığında, davacı şirketin devletten büyük alt yapı yatırımları aldığı kamuoyunda
ve basında sık sık dile getirilen Bayburt Grup bünyesinde bulunması da gözetilerek, domates
ihracatı yapacak şirket seçimiyle ilgili şüpheli durumların eleştirildiğinin anlaşılmasına göre,
usul ve yasaya uygun olan ilk derece mahkemesi kararına karşı davacı vekili tarafından
yapılan istinaf kanun yolu başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-b-1.
maddesi gereğince duruşma yapılmadan esastan reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesinin 1. fıkrası b bendinin 1
numaralı alt bendi gereğince; davacı tarafın istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,
2)
492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarife gereğince; alınması gerekli
54,40TL istinaf karar ve ilam harcından, peşin alınan 44,40TL harcın mahsubu ile bakiye
10TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,
3)İstinaf yoluna başvuran davacı tarafından yapılan istinaf kanun yolu giderlerinin
üzerinde bırakılmasına,
4)Temyizi kabil olan bu kararın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 359/3.maddesi
gereğince; Dairemiz tarafından tebliğe çıkarılmasına,
Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 361.maddesi gereğince; tebliğ
tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine yahut
temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece
mahkemesine verilebilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,
dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 16/06/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 16/06/2020
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