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EK-26: 27 ŞUBAT 2014 TARİHLİ ARA KARARI 

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 : 02.04.2014 
Duruşma Saati : 11.30 

 

Mahkememizin 15.01.2014 gün ve 3 nolu ara kararı uyarınca bilirkişi 
incelemesine karar verilmiş, duruşma arasında 03.02.2014 günlü kararla 
Mustafa Ateş, Tekin Akıllıoğlu ve Bahtiyar Akyılmaz bilirkişi olarak seçil-
miştir. 

Bilirkişilere görevlendirmeler tebliğ edilmiş, taraflara da bildirilmiştir.  

Davacı vekili uyuşmazlığın niteliği gereği bilirkişilerin Fransızca bilme-
si gerektiğini, oysa Bahtiyar Akyılmaz'ın Fransızca değil Almanca bildiğini, 
kaldı ki davalının doçentlik jürisinde görevli olduğunu ifade ederek bilirkişi-
nin reddi isteminde bulunmuştur. 

Bilirkişi olarak atanan Tekin Akıllıoğlu fikri ve sınai haklar konusunda 
en ufak bir çalışması bulunmadığını bu nedenle bilirkişilik görevinden affını 
istemiştir. 

Bilirkişi olarak atanan Mustafa Ateş'te davalı ile bazı davalarda birlikte 
bilirkişilik görevi ifa ettiklerini bu halin taraflar ve tarafsızlığı bakımından 
şüpheye yol açacağı endişesi taşıdığını ifade ederek bilirkişilikten affını is-
temiştir. 
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Bilirkişi kurulu oluşturulmadan evvel Ankara'da bulunan fakültelerden 
bilirkişilik yapabilecek öğretim üyesi isimleri araştırılmış ve bir kısım isim-
ler tespit edilmiştir. 

Daha önceki görevlendirmelerde bilirkişilerin nitelikleri de belirlenmiş-
tir.  

İtirazlar ve çekilmeler karşısında tarafların bu konuda görüşlerinin alın-
ması ve yeni bir durum gerekiyorsa yeniden karar tesisi için belirlenmiş olan 
duruşma gününde tarafların dinlenmesine karar verilmesi  gerekmiştir. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

1 - TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesine müzekkere yazılarak Fransız-
ca diline hakim İdare Hukuku dalında bilirkişilik yapabilecek öğretim üyesi 
bilirkişi isimlerinin mahkememize bildirilmesinin istenilmesine, 

2 - Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine müzekkere yazılarak Fransızca 
diline hakim İdare Hukuku dalında bilirkişilik yapabilecek öğretim üyesi bi-
lirkişi isimlerinin mahkememize bildirilmesinin istenilmesine, 

3 - İtiraz ve çekilmeler karşısında dosyanın şuan için belirlenen bilirkişi-
lere verilmemesine, 

4 - İtiraz ve çekilmelerin duruşmada karara bağlanmasına, 

Evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.27.02.2014  

Katip        Hakim 32863 


