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III. ANKARA 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK 
MAHKEMESİ ÖNÜNDE TALİMAT SONRASI  

DÖNEME İLİŞKİN EKLER 
(8 Şubat 2016-6 Ekim 2017) 

 

EK-51: 16 ŞUBAT 2016 TARİHLİ ARA KARAR 

T.C. 
ANKARA 

2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR 
HUKUK MAHKEMESİ 

ARA KARAR 

 
Esas No   : 2012/49  
Hakim   : Fethi MERDİVAN  32863 
Katip   : Ümran SEZGİN    104375 
Davacı   : KEMAL GÖZLER 
Vekili              : Av. Fahrettin KAYHAN …    
Davalılar   : 1- SEÇKİN YAYINCILIK SAN. TİC.        
                            2- RAMAZAN ÇAĞLAYAN  
Vekilleri         : Av. Kaan KOÇALİ …    
Dava   : FSEK Tazminat 
Dava Tarihi   : 14.03.2012  
Duruşma Günü : 24.02.2016 
Duruşma Saati : 10.00 

 

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan FSEK Tazminat is-
temli davanın mahkememizce yapılan tetkiki sonucunda; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; 

Mahkememiz dosyasında 

"Davacının 2003 tarihli İdare Hukuku isimli mahsulünün eser olup ol-
madığı, Davalının 2011 tarihli idari yargılama hukuku isimli mahsülünün 
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 değer-
lendirilemeyeceği, Şayet bir ihlal var ise, davacının hangi mali ve manevi 
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haklarının ihlal edilmiş olduğu ve bundan dolayı ne kadar telif tazminatı is-
teme hakkının bulunduğu hususlarında mütalaa alınmasına"  

dair verilen ara karar doğrultusunda İstanbul mahkemelerine talimat ya-
zılmış, talimat İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 
2014/18 talimat sırasına kayıt edilmiştir. 

İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 26.01.2016 tarihli 
kararıyla yapılan yazışmalar doğrultusunda bildirilen tüm bilirkişilere dave-
tiye düzenlenmesine rağmen bilirkişilerin istifa ettiklerinden talimat evra-
kında belirtilen hususlarda başkaca bilirkişi de bulunmadığından  bahisle ta-
limat evrakı 08.02.2016 tarihinde bila ikmal iade edilmiştir. 

Dosyanın sürüncemede kalmaması bakımından belinlenmiş olan duruş-
ma günü beklenmeksizin  aşağıdaki şekilde karar verilmesi düşünülmüştür. 

KARAR: 

1-Bilirkişi incelemesi hususunda yeniden değerlendirme yapmak ve ta-
rafların görüşlerini almak üzere yeni duruşma günü belirlenmesine, 

2-Yeni duruşma gününün 24.02.2016 günü saat:10.00 olarak belirlen-
mesine, 

3-İşbu kararın taraf vekillerine tebliğine, 

Dair, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.  
16.02.2016 

  

Katip        Hakim 32863 


