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GÖZLER v. ÇAĞLAYAN DAVASI

EK-72: 15 ŞUBAT 2018 TARİHLİ BİLİRKİŞİ SEÇİM KARARI
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO
HAKİM
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
DAVA
DAVA TARİHİ
ARA KARAR TARİHİ

BİLİRKİŞİ SEÇİM KARARI
: 2017/1161 Esas
: Erol KAPLAN 42473
: Hediye AYDOĞDU 50804
: Fikir ve Sanat Eseri, …
: 11/10/2017
: 15/02/2018

Davacı Kemal GÖZLER tarafından davalılar Ramazan ÇAĞLAYAN ve Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ aleyhine açılan eser sahipliğinden kaynaklanan
haklara tecavüzün tespiti, önlenmesi, maddi ve manevi tazminat istemli davanın
14/02/2018 tarihli duruşmasında, dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmesi üzerine, Dairemizce Ankara'da bulunan üniversitelerinden gelen cevabi yazıların değerlendirilmesi sonucu bilirkişi olarak Hayri BOYGEYİK, Gül BAYSAN ve Mustafa
Ayhan TEKİNSOY belirlenmiş ve bu bilirkişilerin harici bilirkişi olarak Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulundan atamalarının yapılması "Diğer bölgelerden ilk derece mahkemesince yapılan görevlendirmelerden çok sayıda bilirkişinin
çekilmiş olması, Ankara ve diğer bölge kurullarınca belirlenen listelerde dava konusu uyuşmazlık hususunda bilirkişilik yapabilecek nitelikte bilirkişi bulunmaması, dairemizce Ankara ilindeki üniversitelere yazılan yazılarda bilirkişilik yapabilecek kişilerin belirtilmesi ve seçimde davanın niteliğine uygun olarak bu listelerden yapılmış olması dikkate alınarak Yönetmeliğin 49 maddesi uyarınca işlem yapılması"
gerekçesi ile talep edilmiş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulunca
Hayri BOYGEYİK, Gül BAYSAN ve Mustafa Ayhan TEKİNSOY'un bilirkişi olarak atanmalarına izin verilmiş olmakla, dosya incelendi;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1. Taraflar arasında uyuşmazlıkla ilgili olarak bu konuda uzman olduğu anlaşılan Hayri BOYGEYİK, Gül BAYSAN ve Mustafa Ayhan TEKİNSOY'un bilirkişi
olarak TAYİNLERİNE,
2. İş bu ara karar evrakının taraflara tebliğine,
3. 14/02/2018 tarih 3 nolu ara kararında belirtilen bilirkişi ücretinin yatırılması
halinde harici bilirkişi olarak atanan bilirkişilerin 271/2 maddesi gereğince birinci
fıkrada belirtilen şekilde yeminlerini yapmak üzere dairemizde hazır bulunmaları
için kendilerine tebliğat yapılmasına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.15/02/2018
Yazı İşleri Müdürü 50804

Üye 42473

Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

