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Belirli gün ve saatte celse açıldı.  

Davacı vekili Av. Fahrettin Kayhan  ile  davalı vekili Av. Kaan Koçali du-

ruşmaya katıldı. Açık yargılamaya devam olundu. 

Duruşma arasında raporun geldiği taraf vekillerine tebliğ edildiği görüldü.   

Davacı vekilinden soruldu: Raporu henüz tebliğ aldık ama yazılı beyanda 

değil sözlü olarak beyanda bulunmak istiyorum. Rapor ek rapor niteliğinde de-

ğildir. Zira itirazlarımızı ve mahkemenin istediği hususlara cevap verilmemiştir. 
Bu sebeple biz bilirkişilerin duruşmaya davet edilmesini ve ek raporun sorulacak 

sorular ile birlikte şifahi olarak düzenlenip mahkemeye sunulmasının sağlanma-
sını istiyoruz dedi.     

Davacı vekilinden soruldu: Raporu aldık muhalif görüşteki bilirkişinin ra-
poruna beyanda bulunduğumuz için yeni bir beyanda bulunmadık dedi.  

Davalı vekilinden soruldu: Davacı tarafın itirazlarını ve istemini kabul et-

miyoruz. Zira bilirkişiler zaten daha önce yazılı olarak görüşlerini açıklamışlar-

dır. Ek bir rapor alınmasını da istemiyoruz dedi. Bu yönde karar da verilebilir 

dedi.  

G.D : 

1 - Anılan birinci raporda 13. ve devamı sayfalardaki tespitlerin raporun so-

nuç kısmındaki çıkarımlarla örtüşmediği, yeni bilirkişinin katılımı ile düzenle-

nen son raporda ortak görüş beyan edilmediği gibi önceki rapora yenilik özellik-

le mahkememizin istem konusunun karşılanmadığı, düzenlenen rapor içerikleri-

nin kapsamına göre var olan görüş farklılıklarının bir ek rapor ile veya sözlü 

muhakeme ile giderilmesine de olanak olmadığı, bu sebeple de yeni bir inceleme 

yapılmasının zorunlu bulunduğu anlaşıldığından Ankara da bulunan hukuk fa-

kültelerinden Fransızca diline hakim idari hukuk konusunda bilirkişilik yapabi-

lecek öğretim üyesi kişilerin duruşma arasında tespiti için müzekkereler yazıl-

masına taraf vekillerini de bu konuda beyanda bulunurlarsa bu konunun dikkate 
alınmasına,  

Bu nedenle duruşmanın 15.01.2014  günü saat 09.35’e bırakılmasına karar 

verildi. 06.11.2013. 

Katip         Hakim  32863 


