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GÖZLER v. ÇAĞLAYAN DAVASI

EK-66: 27 ARALIK 2017 TARİHLİ TENSİP KARARI
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
20. HUKUK DAİRESİ
TENSİP TUTANAĞI
ESAS NO
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
KATİP
DAVACI
VEKİLİ
DAVALILAR

: 2017/1161 Esas
: Döndü Deniz BİLİR 31413
: Erol KAPLAN 42473
: Ebru YÜCETÜRK 36026
: Mehmet Akif ŞİRİN 168370
: KEMAL GÖZLER
: Av. FAHRETTİN KAYHAN …
: 1- SEÇKİN YAYINCILIK SAN. TİC.
2- RAMAZAN ÇAĞLAYAN
VEKİLLERİ : Av. KAAN KOÇALİ …
DAVA
: Fikir ve Sanat Eseri, (Maddi Tazminat), (Manevi Tazminat)
DAVA TARİHİ : 11/10/2017

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/07/2017 tarih ve 2012/49 E. - 2017/292 K.
sayılı kararın Dairemizce incelenmesi davalılar tarafından istenmiş ve istinaf
dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten
sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- Yapılan ön inceleme sonucu dosyada bir eksiklik bulunmadığı saptandığından inceleme aşamasına geçilmesine,
2- Dosyada mevcut 24.04.2013 tarihli ilk bilirkişi raporu ve davalı tarafından dosyaya sunulan idari tahkikat raporu ile hükme esas alınan
10.10.2016 tarihli bilirkişi raporu arasında, davacının eser sahipliğinden
kaynaklanan mali ve manevi haklarının ihlal edilip edilmediği hususunda çelişki bulunduğundan bu hususta, yeni bir bilirkişi heyetinden rapor aldırılmak üzere duruşma açılmasına,
3- Dairemizce, UYAP sistemi üzerinde yapılan incelemede gerek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bilirkişilik bölge kurulu, gerekse de diğer bilirkişilik bölge kurullarınca hazırlanan listelerde, Fransızca'dan tercüme konusunda akademik düzeyde bilirkişilik yapacak nitelikte bir bilirkişi bulunmadığı ve dosya üzerindeki bilirkişi incelemesinin heyetçe yapılması gerektiği
anlaşıldığından HMK'nın 268/2. maddesi uyarınca anılan listeler dışından bi-
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lirkişi görevlendirmesine, bu hususta Ankara'da bulunan tüm üniversitelere
müzekkereler yazılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,
4- İncelemenin Dairemizce yapılan işbölümü kurallarına uygun olarak
Üye Erol Kaplan tarafından duruşmalı olarak yerine getirilmesine,
Bilirkişi raporu aldırıldıktan ve gerekli usuli işlemler yapıldıktan sonra
dosyanın Heyete tevdiine
5- İstinaf talebinde bulunan davalılar vekiline HMK'nın 120/2.md ve
Gider Avansı Tarifesinin 4 ve 6. maddesi gereği hesaplanan 2 adet duruşma
günü, 3 adet bilirkişilere çıkartılacak tebligat ve 2 adet bilirkişi raporunun
tebliği için olmak üzere toplam 7 adet tebligat gideri olan 98,00-TL tebligat
ve 200,00 TL diğer iş ve işlemler gideri olmak üzere toplam 298,00-TL gider avansını DURUŞMA GÜNÜNE KADAR YATIRMAK ÜZERE KESİN
SÜRE VERİLMESİNE, bu süre içerisinde yatırmadığı taktirde HMK.'nın
358/3. maddesi uyarınca dosyanın mevcut durumuna göre karar verileceği,
öngörülen tahkikat yapılmaksızın karar verilmesine olanak bulunmayan hallerde başvurunun reddedileceğinin ihtarına
6- İstinaf yoluna başvuran davalılar için: "Tahkikat için belirlenen gün
ve saatte mahkemede hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan hazır
bulunmadığınız takdirde tahkikatın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği,
Ayrıca, yapılacak tahkikatla ilgili olarak belirlenen 298,00-TL gideri duruşma gününe kadar avans olarak yatırmanız gerektiği,
Mazeretsiz olarak duruşmalara katılmadığınız veya tahkikatla ilgili giderleri süresi içinde yatırmadığınız takdirde, dosyanın mevcut durumuna göre karar verileceği, öngörülen tahkikat yapılmaksızın karar verilmesine olanak bulunmayan hallerde başvurunuzun reddedileceği İHTAR OLUNUR
(H.M.K. 358/1-3.m.)" meşruhatını,
Davacı için: "Tahkikat için belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır
bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde tahkikatın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği,
Mazeretsiz olarak duruşmalara katılmadığınız takdirde, dosyanın mevcut durumuna göre karar verileceği, öngörülen tahkikat yapılmaksızın karar
verilmesine olanak bulunmayan hallerde başvurunuzun reddedileceği İHTAR OLUNUR. (H.M.K.358/1-3.m.)" meşruhatını içerir davetiyenin işbu
tensip tutanağı ile birlikte taraflara tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,
7- Yargılamanın 14/02/2018 günü saat 10:15'e bırakılmasına tensiben
oybirliği ile karar verildi. 22/12/2017.
Başkan 31413

Üye 36026

Üye 42473

Katip 168370

