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GÖZLER v. ÇAĞLAYAN DAVASI

EK-29: 27 MAYIS 2014 TARİHLİ TALİMAT YAZISI
T.C.
ANKARA
2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2012/49
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
İSTANBUL
Davacı KEMAL GÖZLER ile SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş,
RAMAZAN ÇAĞLAYAN arasında mahkememizde görülen Fikir Ve Sanat Eseri davası
nedeniyle;
Dosyamız ekleri ile birlikte gönderilmiş olup, iddia ve savunmalar doğrultusunda;
Mahkemeniz tarafından komisyon bilirkişi listesinde dosyada gerekli konuda görev
alabilecek bilirkişi yok ise komisyon bilirkişi listesi dışından resen iki Fransızca diline hakim idare hukuku öğretim üyesi bilirkişi, bir de fikri haklar konusunda uzman bilirkişinin
seçilmesi,
Bilirkişilerin seçiminden sonra taraf vekillerine tebliğ edilmesi,
Şayet gerçekleşir ise itiraz ve çekilme sebeplerinin değerlendirilmesi,
Bilirkişi ücretinin mahkemeniz tarafından tespiti,
Daha önce bilirkişi incelemesi yapılması,davacının anılan giderleri yatırması fakat sonuca ulaşılamaması sebebiyle HMK'nın 325. maddesi uyarınca ileride haksız çıkan taraftan
alınmak üzere sarf kararı yazılarak hazineden (suç üstü ödeneğinden karşılanması)(örnek
sarf kararı),
Bilirkişilere dosyanın tevdi,
Davacının 2003 tarihli İdare Hukuku isimli mahsulünün eser olup olmadığı,
Davalının 2011 tarihli idari yargılama hukuku isimli mahsulünün eser olup olmadığı,
Davacının iddiasının konusu olan 276 başlık altındaki metinlerin incelenerek bunların
davacının eserinden usulüne uygun kaynak gösterilmeksizin alınmış kabul edilip edilemeyeceği,
Her bir iddia ile ilgili karşılaştırılmalı, iddia ve savunmalarda başka kaynaklara yönelik atıflar da gözetilerek bunun usulsuz iktibas veya intihal olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,
Şayet bir ihlal var ise, davacının hangi mali ve manevi haklarının ihlal edilmiş olduğu
ve bundan dolayı ne kadar telif tazminatı isteme hakkının bulunduğu hususlarında mütalaa
alınmasına,
Mahkememiz dosyasında yeni belirlenen duruşma günü 16.07.2014 günü saat
09.30’dur bu tarihten önce olarak dosyanın mahkememize gönderilmesi rica olunur..27.05.2014
Katip 104375
Hakim 32863
Eki a) Mahkememizin 2012/49 Esas sayılı dosyası ve ekinde bulunan
b) Talimat evrakı dosyası gidiş-dönüşlü olarak gönderilmiştir.
c) Bilirkişilerin mahkemenize celbi için 27,00.-TL P.P.
d) Sarf kararı örneği
e) 1 bavul içerisinde kitap örnekleri, 1 klasör, 1 cilt kitap, İdare Hukuku 1, 2. cilt davacı kitapları, İdare Hukuku 1, 2 davalı kitapları ile davacının eleştiriler kitabı ile mahkememiz
dava dosyası.

