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T.C. 

ANKARA 

2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 

HUKUK MAHKEMESİ 
 

 

ESAS NO. : 2012/49 

KARAR NO. : 2017/292 

K E S İN L EŞM E  ŞE R H İ  

Mahkememizin 12.07.2017 tarih 2012/49 esas ve 2017/292 sayılı kararı, 
Davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı istinaf edilmiş olup; BAM. 20. Hukuk 
Dairesinin 29.05.2019 tarih, 2017/1161 esas, 2019/642 sayılı kararı ile dava-
lılar vekillerinin istinaf başvurularının KABULÜ ile mahkememiz kararının 
KALDIRILMASINA,  

1- Davanın REDDİNE,   

2- Harçlar Kanunu uyarınca tespit ve ref davası yönünden alınması ge-
reken 44,40 TL, maddi tazminat davası yönünden alınması gereken 44,40 TL 
ve manevi tazminat davası yönünden alınması gereken 44,40 TL olmak üze-
re toplam 133.20 TL maktu karar ve ilam harcının, davacı tarafça peşin yatı-
rılan 148,50 TL harçtan mahsubu ile bakiye 15,30 TL harcın karar kesinleş-
tiğinde ve talep halinde davacıya iadesine 

3- Davalılar kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan, reddedilen 
men ve ref davası yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hü-
kümlerine göre tayin ve tespit olunan 3.931,00 TL maktu vekalet ücretinin 
davacıdan alınarak davalılara verilmesine,  

5- Davalı Ramazan Çağlayan kendisini vekille temsil ettirdiğinden,  
reddedilen maddi tazminat yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan 
AAÜT hükümlerine göre tayin ve tespit olunan 1.000,00 TL vekalet ücreti-
nin davacıdan alınarak davalı Ramazan Çağlayan'a lara verilmesine,  

4- Davalı Ramazan Çağlayan kendisini vekille temsil ettirdiğinden, red-
dedilen manevi tazminat yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan 
AAÜT hükümlerine göre tayin ve tespit olunan 3.931,00 TL maktu vekalet 
ücretinin davacıdan alınarak davalı Ramazan Çağlayan'a verilmesine,  

5- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin uhdesinde bırakıl-
masına, 
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6- Davalılar tarafından istinaf aşamasında yapılan 3.600,00 TL bilirkişi 
ücreti, 597,70 TL tebligat ve posta giderleri toplamı 4.197,70 TL yargılama 
masrafının davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine, 

7- Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini 
müteakip re'sen taraflara iadesine (HMK m.333), 

8- Davalılardan peşin alınan 31,40 TL maktu istinaf karar ve ilam harcı-
nın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde davalılara iadesine, 

9- İstinaf aşamasında duruşma açıldığından ve birden fazla duruşma ya-
pıldığından, karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca belir-
lenen 2.725,00 TL vekalet ücretinin, davacıdan alınarak davalılara verilme-
sine, 

karar verilmiş, daha sonra Davacı vekili tarafından temyiz talebinde bu-
lunulmuş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığının 02.03.2020 tarih, 
2019/4047 esas ve 2020/2182 sayılı kararı ile davacı vekilinin temyiz istem-
lerinin reddi ile BAM 20. Hukuk Dairesi Başkanlığınca verilen kararın 
ONANMASINA KESİN olarak karar verilmiş olup mahkememiz kararı 
02.03.2020 tarihinde kesinleşmiştir. 05.05.2020    

Yz. İşl. Müdürü                         Hakim 41072 
(e-imzalıdır)         (e-imzalıdır) 


