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Belirli gün ve saatte celse açıldı.   

Davalılar vekili Av. Aytül Özkan duruşmaya katıldı. Açık yargılamaya 
devam olundu. 

Davacı vekilinin yokluğunda karar verilmesi istemli mazeret dilekçesi 
gönderdiği görüldü.   

Davalılar vekilinden soruldu; Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz, da-
va reddedilsin dedi. Dosyadaki tüm belgeler okundu. 

Dosya incelendi. Duruşmaya son verildi.  

G.D : 

Davanın kısmen kabulüne, 

Davalı Ramazan Çağlayan’ın eser sahibi, davalı şirketin yayımcısı ol-
duğu “Eylül 2011 bası tarihli İDARİ YARGILAMA HUKUKU isimli eserin 
1. basısında yer alan aşağıdaki kısımların, davacıya ait “Bursa 2003 bası ta-
rihli İDARE HUKUKU Cilt 1, Cilt 2” isimli eserden 5846 sayılı Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanununa göre usulsüz iktibas edilmiş olduğunun; eylemin bu 
nedenle davacının eserden kaynaklanan mali ve manevi haklarına tecavüz ve 
haksız fiil oluşturduğunun tespitine, 

[Duruşma tutanağının bundan sonraki kısmında Ramazan Çağlayan’ın 

kitabından alınan toplam 104 adet örneğe ilişkin toplam 36 sayfa uzunlu-

ğunda metinler paragraf paragraf listelenmiştir. Bu metinler gerekçeli ka-

rarda verileceği için buraya alınmamıştır.  K. G.]  
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Yukarıdaki usûlsüz iktibasları içeren davalıya ait kitabın aslı ve teda-
vüldeki çoğaltılmış nüshalarının toplanmasına, bunlardan usûlsüz iktibasları 
içeren kısımların anılan eserden çıkarılmak suretiyle tecavüzün ref’ine,  

1.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın 30.11.2011 tari-
hinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Ramazan Çağla-
yan’dan alınarak davacıya verilmesine,  

Kararın kesinleşmesine müteakip özetinin, masrafı davalılara ait olmak 
üzere, tüm Türkiye’de yayımlanan gazetelerden birinde, bir defa ilânına,  

Fazla istemin reddine 

Dair ekli karar davalılar vekillerinin yüzüne karşı,  davacı vekilinin yok-
luğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye 
Mahkemesi’nde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıl-
dı. 12.07.2017.  

 

    Katip         Hakim  32863 
E-imzalıdır.         E-imzalıdır. 


