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EK-8: 3 OCAK 2013 TARİHLİ BİLİRKİŞİ YEMİN TUTANAĞI 

T.C. 
ANKARA 

2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR 
HUKUK MAHKEMESİ 

BİLİRKİŞİ YEMİN VE DOSYA TEVDİ TUTANAĞI 

Esas No : 2012/49  
Hakim : FETHİ MERDİVAN  32863 
Katip : AYSEL YAVUZ         155187 
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 

 
Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan FSEK tazminat  istemli 

davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında, çözümü hukuk dı-
şında özel ve teknik bilgiyi gerektiren ara kararında belirtilen hususlarda 
HMK'nın 266/1. maddesi uyarınca bilirkişi incelemesi yapılmasına karar veril-
diği, aşağıda açık kimlikleri yazılı kişilerin bilirkişi olarak seçildikleri, kendile-
rine tebligat yapıldığı ve mahkemeye geldikleri anlaşılmıştır. 

Hazır olan bilirkişilerin kimliklerinin tespitine geçildi. 

1. Bilirkişi; Prof. Dr. ENDER ETHEM ATAY …, İdare Hukuku olarak 
görev yapar. Taraflarla ilgisinin olup olmadığı (tanıklıktan çekilmeye ilişkin 
nedenlere dayanarak çekilebilir ve hakimlikten çekinme ve redde ilişkin sebep-
lere dayanarak reddedilebilir) 

2. Bilirkişi; Prof. Dr. MURAT SEZGİNER …, hukukçu  olarak görev ya-
par. Taraflarla ilgisinin olup olmadığı (tanıklıktan çekilmeye ilişkin nedenlere 
dayanarak çekilebilir ve hakimlikten çekinme ve redde ilişkin sebeplere daya-
narak reddedilebilir) 

3. Bilirkişi; Prof. Dr.MUSTAFA FADIL YILDIRIM …. Fikri Haklar-
Medeni Haklar-Borçlar Hukuku, olarak görev yapar.  

Taraflarla ilgisinin olup olmadığı (tanıklıktan çekilmeye ilişkin nedenlere 
dayanarak çekilebilir ve hakimlikten çekinme ve redde ilişkin sebeplere daya-
narak reddedilebilir) engel hâli olmadığı, 
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HMK 274/1 maddesi uyarınca bilirkişilere raporun hazırlanması için veri-
lecek süre 3 ayı geçemeyeceğinden şimdilik 1 ay raporun hazırlanması için süre 
verildiği,  

Bilgisine başvurulan bilirkişinin kendisine tevdii olan görevin uzmanlık 
alanına girmediği, inceleme konusu maddi vakıaların açıklığa kavuşturulması 
ve tespiti için başka bir bilirkişi ile işbirliğine ihtiyaç duyduğu veya görevi ka-
bulden kaçınmasını haklı kılacak mazereti var ise HMK 275/1. Maddesi uya-
rınca 1 hafta içerisinde mahkemeye bilgi verip talepte bulunması gerektiği; in-
celemeyi gerçekleştirebilmesi için baazı hususları önceden soruşturulması ve 
tespiti ile bazı kayıt ve belgelerin getirtilmesine ihtiyaç duyuyorsa bunun sağ-
lanması için bir hafta içinde mahkemeye bilgi verip talepte bulunması icap etti-
ği (HMK m. 275/2),  

Bilirkişinin mahkemece kendisine tevdii olunan görevi bizzat yerine ge-
tirmekle yükümlü olduğu ve görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka 
birisine bırakamayacağı (HMK m. 276/1),  

Bilirkişinin görevi sebebiyle yahut görevini yerine getirirken öğrendiği sır-
ları saklamak kendisi ve başkaları yararına kullanmaktan kaçınmakla yükümlü 
olduğu (HMK m. 277/1), 

Bilirkişinin görevini mahkemenin sevk ve idaresi altında yürüteceği, görev 
alanı ve sınırları hakkında tereddüte düşerse mahkemeden her zaman bilgi iste-
yebileceği, ihtiyaç duyarsa mahkemenin de uygun bulması ile her iki tarafın 
birlikte bulunması kaydıyla tarafların bilgisine başvurabileceği, oy ve görüşünü 
açıklayabilmesi için bir şey üzerinde inceleme yapması zorunlu ise mahkeme 
kararı ile gerekli incelemeyi yapabilme yetkisinin bulunduğu (HMK m.278), 

Bilirkişinin oy ve görüşünü yazılı olarak sunması (HMK m. 279/1),   

Yazılı olarak sunulacak oy ve görüşe ilişkin raporun tarafların ad ve soyad-
larını bilirkişiden istenen görevlendirme konularını, gözlem ve inceleme konu-
su maddi vakıaları, gerekçe ve varılan sonuçları, düzenlenme tarihini ve  oy ve 
görüş veren bilirkişilerin imzalarını içermesi gerektiği (HMK m. 279/1),  

Oy ve görüşün sunulduğu yazılı raporda bilirkişinin hukuki değerlendirme-
lerde bulunamayacağı (HMK m. 279/4),  

Oy ve görüşü alınmasına karar verilen bilirkişinin Türk Ceza Kanunu  an-
lamında kamu görevlisi olduğu (HMK m. 284/1), kasten ve ağır ihmal suretiyle 
düzenlenmiş gerçeğe aykırı bilirkişi raporunun hükme esas alınması halinde za-
rar görmüş olanların devletten alacakları tazminatlar sebebiyle bilirkişiye rücu 
edilebileceği (HMK m.285),  

Hususları ayrı ayrı açıklanıp ihtar edildi. 

Yeminlerinin eda ettirilmesine geçildi. 
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Birinci bilirkişiye "Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne 
uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, 
şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” 
şeklindeki sözler, tekrarlattırılmak suretiyle yemin teklif edildi. 

Birinci bilirkişi "Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne 
uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, 
şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.”  
dedi. beyanı okundu imzası alındı. 

Bilirkişi adı/soyadı/imzası 
ENDER ETHEM ATAY 

 

İkinci bilirkişiye "Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne 
uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, 
şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” 
şeklindeki sözler, tekrarlattırılmak suretiyle yemin teklif edildi. 

İkinci bilirkişi "Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uy-
gun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şe-
refim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.”  
dedi. beyanı okundu imzası alındı. 

Bilirkişi adı/soyadı/imzası 
MURAT SEZGİNER 

 

 Üçüncü bilirkişiye "Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve 
fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namu-
sum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ede-
rim.” şeklindeki sözler, tekrarlattırılmak suretiyle yemin teklif edildi. 

 Üçüncü bilirkişi "Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne 
uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, 
şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.”  
dedi. beyanı okundu imzası alındı. 

Bilirkişi adı/soyadı/imzası 
MUSTAFA FADIL YILDIRIM 

 

 (Yemin eden listedeki bilirkişilere, görevlendirildikleri her dava veya işte 
ayrıca yemin verdirilmez; sadece görevlendirme yazısında, bilirkişilere önce-
den etmiş bulundukları yemine bağlı kalmak suretiyle oy ve görüş bildirmek 
zorunda oldukları hususu hatırlatılır.) 
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 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

 1- Bilirkişilerin oy ve görüşlerini içeren yazılı raporlarını hazırlayabilme-
leri için dosyanın dizi pusulasına bağlı olarak kendilerine tevdiine (HMK. M. 
280/1), 

 2- Bilirkişilere oy ve görüşlerini içeren yazılı raporlarını sunmak için bir 
ay süre verilmesine, 

 3- Raporun, bilirkişilere verilen dosya ve ekleri ile birlikte dizi pusulası-
na bağlı olarak anılan süre içerisinde mahkemeye   sunulmasına, 

 4- Raporun verildiği tarihin rapor üzerine yazılmasına ve duruşma gü-
nünden önce birer örneğinin taraflara tebliğine, 

 5- Bilirkişilere sarf etmiş oldukları emek ve mesai ile orantılı olarak, in-
celeme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri karşılığı olarak bu konuda Adalet 
Bakanlığınca çıkarılan ve her yıl güncellenen tarife esas alınarak her biri için 
ayrı ayrı 600.-TL ücret takdirine, 

 6- Raporun mahkemeye verilmesinden sonra, bilirkişilere ücret ödenme 
yazısı verilmesine,  

 Gerçekleştirilen inceleme sonucunda karar verildi. 03.01.2013     

 

   Kâtip            Hakim 32863 

 

Dosyayı dizi pusulasına bağlı olarak teslim aldım ....../...../2012.  Bilirkişi: 


