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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 davada 
02/03/2018 tarihli ara kararı ile Prof. Metin GÜNDAY'ın bilirkişi olarak seçilmesine 
ve bilirkişi kuruluna tayinine, harici bilirkişi olarak atanmasına karar verilmiş ise de; 
davalı Ramazan ÇAĞLAYAN tarafından 05/03/2018 tarihli dilekçe ile davacı Ke-
mal GÖZLER'in, kendisine ait bir eserinde Metin GÜNDAY'dan alıntı yaptığı ve 
buna ilişkin olarak 3. kişi Fazıl M. KÖPRÜLÜ tarafından usulsüz alıntılara ilişkin 
kitap yazıldığı belirtilerek, dilekçe ekinde "Kemal GÖZLER'in Eserlerinde Usulsüz 
Alıntı Örnekleri-I (İntihal Risalesi)" adlı kitap da sunulmuş olup, bilirkişi olarak ata-
nan Metin GÜNDAY ile davacı arasında usulsüz alıntı yapıldığına ilişkin iddianın 
bulunması, bilirkişinin tarafsızlığından şüpheye düşüreceğinden talebin kabulü ile 
HMK 272. maddesi gereğince Metin GÜNDAY'ın bilirkişi kuruluna tayininden vaz-
geçilmesi uygun görülmüştür. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

1. Davalı Ramazan ÇAĞLAYAN'ın harici bilirkişi olarak atanmasına karar ve-
rilen Metin GÜNDAY'ın bilirkişi heyetinden çıkartılması talebinin KABULÜNE, 

2. 02/03/2018 tarihli ara kararımızda harici bilirkişi olarak atanması uygun gö-
rülen Metin GÜNDAY'ın bilirkişi heyetinden çıkartılmasına, 

3. Dosyada somut olayın özelliği gereği bir idare hukuku alanında görevli öğre-
tim görevlisinin bilirkişi olarak görevlendirilmesi gerektiğinden, Ankara Yıldırım 
Beyazıt, Ankara Hacettepe, Ankara Ufuk ve Ankara Gazi Üniversitelerine İdare Hu-
kuku alanında görevli öğretim görevlisinin bildirilmesi için müzekkere yazılmasına, 

4. Üniversitelerden yazımıza cevap verildiğinde, değerlendirilerek İdare Huku-
ku alanında bir bilirkişinin bilirkişi kuruluna tayin edilmesine ve harici bilirkişi ola-
rak atanması hususunda Ankara Bilirkişi Bölge Kurulundan talepte bulunulmasına, 

5. İş bu ara karar evrakının taraflara tebliğine, 

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kesin olarak karar verildi. 
07/03/2018  

Yazı İşleri Müdürü 50804       Üye 42473  
Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır. 


