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OLAY: İzmir’de Kırtasiye işi ile uğraşmakta olan (F), kırtasiye malzemeleri alım satımının 
yanında, fotokopi ve özellikle kitap fotokopisi işleri ile de uğraşmaktadır. Söz konusu 
işyerinde kendi kitaplarının tamamının fotokopi yoluyla çoğaltıldığını öğrenen ve 
merkezi Ankara’da bulunan (A) Yayınevi, (F)’ye karşı, izinsiz çoğaltılmış kopyaların 
kendisine verilmesini ve izinsiz çoğaltma nedeni ile uğramış oldukları 30.000 TL’lik 
zararın tazmini talepleri ile Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava 
açmış ve kazanmıştır. (A), avukatı aracılığıyla, 30.000 TL’lik tazminatın tahsili amacıyla, 
(F)’ye karşı, ilâmlı icra takibi başlatmak istemektedir. 

 
SORULAR 

1. (A)’nın avukatının, söz konusu takibi, bir süredir işleri dolayısıyla bulunduğu 
Mersin’de başlattığını varsayalım. Bu durumda, (F)’nin yetki itirazında bulunması 
mümkün müdür?  

2. (A)’nın avukatının, bir an önce sonuç alabilmek adına, henüz ilâm kendisine tebliğ 
edilmeden, UYAP avukat portalı üzerinden almış olduğu kararla birlikte ilamlı icra 
takibini başlattığını varsayalım. Bu durumda, (F)’nin başvurabileceği bir yol var mıdır?  

3. Bir an için icra müdürünün, hükmün henüz kesinleşmediği gerekçesiyle, (A)’nın 
avukatının ilâmlı takip talebini reddettiğini varsayalım. İcra müdürünün bu işlemi doğru 
mudur? Doğru değilse, icra müdürünün bu işlemine karşı, hangi süre içinde, nerede, 
hangi yola başvurulması gerekir? 

4. Mahkemenin verdiği ve 08.03.2020 tarihinde kendisine tebliğ ettiği kararı, 
22.03.2020 tarihinde istinaf yoluna başvurmuş olan (F), istinaf incelemesinin 
sonuçlanmasına kadar ilâmın icrasını durdurabilir mi?   

5. Davayı kaybeden (F)’nin, aleyhine icra takibi başlatılmadan hemen önce, (A) 
Yayınevi’nin yetkili temsilcisi ile görüştüğünü ve tarafların, 30.000 TL’lik tazminat 
borcunun, iki ay sonra, 20.000 TL olarak ödenmesi konusunda yazılı olarak anlaştığını 
varsayalım. 

a. (A)’nın bu anlaşmaya rağmen ilâmlı icra yoluna başvurması durumunda, 
(F)’ye ne yapmasını önerirdiniz? 

b. (F) ile (A), aynı sözleşmeyi dava esnasında yapmış olsalardı, yukarıdaki 
soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? 

c. (F) ile (A), aynı sözleşmeyi, icra emrinin tebliğinden sonraki bir aşamada 
yapmış olsalardı, yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? 

6. Bir an için, (F)’nin hükmü istinaf yoluna götürdüğünü ve bölge adliye 
mahkemesinin ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve davanın reddine 
karar verdiğini varsayalım. Bu durumda, ilamlı icra takibinin akıbeti ne olacaktır?  

 
 


