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HAKİM : … 

KATİP : … 

Belirlenen gün ve saatte, Bursa 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne mahsus salonda duruşmaya başlanılıp 
celse açıldı. 

Davacı Vekili Av.   …                               , Davalılardan   …                    Vekili Av.  …                               , 
duruşmaya katıldı. Başka gelen yok. Açık duruşmaya devam olundu. 

Davacı vekili : 2 Mart 2017 tarihli esas hakkındaki beyan dilekçemizi ve önceki beyanlarımızı tekrar 
ediyoruz. Dosyadaki 108 sayfalık bilirkişi raporu hüküm kurmaya yeterlidir. Ayrıca karşılıklı olarak istenmeyen 
bilirkişi listesi vardır. Yeniden dosya bilirkişiye giderse heyet kurmakta zorlanılacaktır. Dosyanın 2013 yılı 
dosyası olması da gözetilerek karar verilmesini isteriz,davalı vekilinin celse arasında sunmuş olduğu beyan 
dilekçesini kabul etmiyoruz dedi. 

Davalılardan …            vekili : Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Dava konusu eserde hukuka aykırı 
iktibas bulunmamaktadır. İdari soruşturma sonunda alınan rapor da bu doğrultudadır. Davanın reddine karar 
verilmesini talep ediyoruz dedi. 

Dosya incelendi. 

Duruşmaya son verildi. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:İş yoğunlu ve süre darlığı nedeniyle gerekçesi ayrıntılı kararda açıklanacağı üzere; 

1.Davacının davasının kabulüne, davalılar tarafından yayınlanan "…                                              " isimli 
kitabın (ISBN:978-605-122-….) bütün baskılarının, satışa sunulmuş olsun veya olmasın, bütün nüshalarının 
toplanarak imhası suretiyle tecavüzün ref'ine, kitabın yeni baskılarının yapılmaması konusunda tecavüzün 
men'ine, 

2.Hükmün masrafı davalılardan alınarak Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı 3 gazetede ilanına, 

3.1.000,00-TL maddi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği Eylül 2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal 
faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, 

4.9.000,00-TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği Eylül 2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal 
faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, 

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliyesi nezdinde 
İstinaf yolu açık olmak üzere, davacı vekili ile davalılardan …..     vekilinin yüzlerine karşı, davalı …              
vekilinin yokluğunda verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.07/03/2018 12:18:17 
 

Katip  … 

e-imzalıdır  

  Hakim … 

e-imzalıdır 

  

 

 
Bu belge www.anayasa.gen.tr/kac-ayda.htm sayfasının ekidir. 

EK-1: Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2013/305 Esas Sayılı Dosya, 07/03/2018 Tarihli Duruşma Tutanağı (Hüküm sonucunun 

tefhim edildiği son duruşma tutanağıdır. İsimler tarafımızdan silinmiştir) (Bu duruşma tutanağı ve keza bizim gördüğümüz kadarıyla 

Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma tutanakları “Comic Sans MS” yazı tipi ile tutulmaktadır. Bir yargı organının belgelerinde 

yazı tipi olarak adı üstünde “komik” bir yazı tipi seçmesi başlı başına eleştirilecek bir durumdur. Bu vesileyle belirtelim ki, Türk 

yargısının belge yazımında ciddi kaligrafik sorunlar vardır. Bu konuda bir standartlara ihtiyaç vardır).  K.G. 


