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I-Genel Olarak: 
 
Günümüzde bilginin öneminin artması ve bilgiye ulaşımın kolaylaşması ile teknolojide 
her geçen gün büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Teknoloji ile ilgili dergilerde, 6 ay 
önce geleceğin ürünü olarak gösterilen birçok ürünün, bugün piyasaya sürülmüş 
olduğuna yönelik haber ve ilanlara rastlamak artık doğal olarak karşılanmaktadır. 
Yani geleceğin ürünlerinin üretilerek piyasaya sürüleceği zaman aralığı da bir hayli 
kısalmıştır. Eskiden yıllarla tabir olunan bu aralıklar şimdi aylar ile ifade olunmaktadır. 
Bu durum da bizlere teknolojinin gelişim hızının ne kadar yükseldiğini açıkça 
ispatlamaktadır.  Çağımıza “İletişim ve Bilgi Çağı” denmesinin kanımca bir nedeni de 
budur. Gelişen teknoloji insanlığın refahı için birbirinden ilginç buluşlara imza 
atmakta, bu buluşların ekonomiye katkısı da büyümektedir. İşte buluşlar, tasarımlar, 
markalar, coğrafi işaretler gibi sınaî mülkiyet haklarını, ilim ve edebiyat eserleri, müzik 
eserleri, güzel sanat eserleri gibi fikri yaratımlar üzerindeki hakları koruma altına alan 
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukukunun da, teknolojideki bu gelişme ile önemi daha iyi bir 
şekilde anlaşılmakta, Hukukun bu özel alanı ile ilgili özel yasalar oluşturularak, özel 
mahkemeler kurulmaktadır. Fakat ne yazık ki bugün Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 
ile ilgili olarak kurulan Mahkemeler, konu ile ilgili olarak artış gösteren iş yükünü 
karşılamakta zorlanmakta, bu durum da uygulamada bir takım problemler 
yaşanmasına yol açmaktadır. Özellikle ülke genelinde bu konuda eğitilmiş uzman 
hâkimlerin sayısının azlığı, ayrıca bu mahkemelerde görülen davaların konusunun 
teknik bilgiyi havi olması nedeniyle hâkimin uzmanlık alanı dışına çıkması zarureti de 
yaşanılan sıkıntının etkisini arttırmaktadır. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk ve Ceza 
Mahkemelerinde ikame olunan davalarda husumetin çözümü için hâkimin hukuk 
bilgisi dışında özel ve teknik bilgiye de gereksinim duyulduğundan mahkemelerce 
bilirkişilik müessesine başvurulması çoğu zaman kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bu 
çalışmada Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri önüne getirilen uyuşmazlıkların 
çözümünde sıkça başvurulan bilirkişilik müessesi ile ilgili olarak uygulamada 
yaşanılan sorunlar irdelenmeye çalışılacak, sorunların çözümü için önerilerde 
bulunulacaktır. 
 
II-Bilirkişilik Müessesinin Tanımı ve Şartları: 
 
Doktrinde yapılan bir tanıma göre “Yargılama sürecinde özel ve teknik bilgiyi 
gerektiren konularda hâkim tarafından bilgi ve görüşüne başvurulan uzman kişilere 
bilirkişi denir.2 Bilirkişinin yaptığı iş bir yönü ile fonksiyonel anlamda yargısal nitelikte 
görev ve yetkilerle donatılmış danışmanlık hizmeti olarak da nitelendirilebilir”3. 
Bilirkişi, ya sadece tecrübe kurallarını (özel ve teknik bilgiyi) mahkemeye iletir veya 
tecrübe kurallarını vakıalara uygulamak suretiyle varmış olduğu sonuçlara işaret eder 
ya da söz edilen kurallardan hareketle vakıaların tespiti biçiminde beliren bir işlevi 
yerine getirir.4 Her şeyden önce, bilirkişi adli düzen içerisinde, adli organın faaliyet 
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alanına giren işlerin bir kısmını, hâkim ya da diğer bir organ tarafından yapılan 
görevlendirme çerçevesinde, ona ait kamusal yetkileri kullanmak suretiyle, onun 
adına, daha genel planda ise devlet adına gerçekleştirmekte yani devlet adına asli bir 
görev ifa etmektedir.5 Bilirkişilerin, adli hizmetlerin ifasına ya da işleyişine katkı 
sağlamaya yönelik, asli, sürekli, kesintisiz ve kamu yararı temeline dayalı bulunan bir 
görev, yani kamu görevi yaptıkları söylenebilir.6 
 
Doktrinde yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere bilirkişilik; hâkimin hukuk bilgisi 
dışında yer alan özel ve teknik bilgiyi havi konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip 
kişilerin Mahkeme adına icra ettikleri kamu yararı güdülen bir yasal müessesedir. 
Mahkemelerin hangi durumlarda bilirkişi seçimine karar verecekleri Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunumuzda ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzda 
düzenlenmiş bulunmaktadır; 
 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

MADDE 275 - Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde 
bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği 
genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. 

Ceza Muhakemesi Kanunu 

MADDE 63.-  (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde 
bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına resen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, 
vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine 
karar verilebilir. Ancak hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile 
çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi dinlenemez. 

(2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, 
hâkim veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkişi atanmasına ilişkin istemler 
reddedildiğinde de aynı biçimde karar verilir. 

(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösterilen yetkileri 
kullanabilir. 

Yukarıdaki kanun maddelerinde de anlaşılacağı üzere hâkimin hukuk bilgisi dışında 
yer alan teknik ve özel bilgiyi havi konularda bilirkişiye başvurulabilmektedir. Özel ve 
teknik bilginin ne olabileceği hususunda bir tanım yapılmak gerekirse; 

Teknik Bilgi; bilimsel bilgi veya fenni malumat gibi kavramları çağrıştıran daha dar 
bir alanı içine alan bilgidir.7 
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Özel Bilgi; genel hukuk bilgisinin dışında kalan ve özel uzmanlık gerektiren (ama 
teknik boyutu olmayabilen) her türlü uzmanlık bilgisini içine alan daha genel kapsamlı 
bilgidir.8 

Medeni Usul Hukukunda taraflar davada hangi konuda bilirkişi incelemesi istediklerini 
belirtmek suretiyle bilirkişi incelemesi talep edebilirler. (H.U.M.K. 241/II) Ceza Usul 
Hukukunda cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya 
kanuni temsilci bilirkişi incelemesi yapılmasını mahkemeden talep edebilir. (C.M.K. 
63/I) Bu konuda kararı verecek olan mahkemedir. Hâkim tarafların talebi ile bağlı 
olmadan resen de bilirkişi incelemesine karar verebilir. İdari Yargılama Usulünde ise 
tarafların mahkemeden bilirkişi incelemesi talep etme hak ve yetkisi 
bulunmamaktadır. Medeni Usul Hukukuna göre bilirkişi incelemesine karar 
verildiğinde bilirkişi seçimi için önce tarafların bilirkişi veya bilirkişiler üzerinde uzlaşıp 
uzlaşmadıkları yönünde beyanlarına başvurulur, uzlaşma yoksa mahkeme resen 
bilirkişi atar. (H.U.M.K. 276/I) 
 
Bir konuda Mahkemece bilirkişi atanmasına karar verildiği takdirde, bilirkişilik 
vazifesini yapacak kişide veyahut kişilerde şu özelliklerin bulunmasına dikkat 
edilmelidir; 
 

a) Bilirkişi, medeni haklardan faydalanma ve medeni hakları kullanma 
ehliyetine sahip olmalıdır. 

 
b) Bilirkişi, mahkemenin bilirkişi incelemesi yapılmasını istediği özel bir 

konuda veya teknik bir alanda uzman bir kişi sıfatına haiz olmalıdır. 
 

c) Bilirkişi, tarafsız olmalıdır. (Bilirkişilerin tarafsızlığı mahkemeye sunacağı 
görüşün, bilimsel ve objektif kriterlere göre olmasını etkileyebilecek her 
türlü dış etkiden uzak olması demektir.9) 

 
d) Bilirkişi, dürüst olmalıdır. (Bilirkişinin görevi gereği doğruluktan ayrılmayan, 

bilgisini hiçbir etki altında kalmadan olduğu gibi yansıtan ve bu arada 
görevi nedeniyle taraflardan hiçbir menfaat sağlamayan ve beklemeyen bir 
ahlaki olgunluk, tutarlılık ve dürüstlük içerisinde olması beklenir.10) 

 
Yargılamada bilirkişiye başvurmanın yargılama sürecine etkilerini özet olarak şu 
şekilde sıralayabilmek mümkündür; 
 

a) Bilirkişi raporu takdiri deliller arasında yer alır. 
 

b) Bilirkişi raporu kesin ve bağlayıcı bir delil değildir. (H.U.M.K. 286- 
Bilirkişinin rey ve mütalaaları hâkimi sınırlamaz.) 
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c) Taraflar bilirkişi görüşü üzerinde ittifak etseler veya rapor resmi bilirkişi 
sıfatını haiz kişilerce tanzim ve imza edilmiş olsa bile bu hüküm 
değişmez.11 

 
d) Yargıtay, heyet halinde görev yapan bilirkişi kurulunun görüşünde ihtilafa 

düşmesi halinde, hâkimin azınlıkta kalan üyenin görüşüne göre karar 
veremeyeceği, ya çoğunluk görüşüne göre karar verebileceği ya da 
yeniden bilirkişi incelemesi yaptırması gerektiği görüşündedir. 

 

Buraya kadar olan açıklamalarımız ile bilirkişilik müessesi hakkında özet ve genel bir 
bilgi verilmeye çalışılmış olup iş bu çalışmanın asıl amacı; Fikri ve Sınaî Mülkiyet 
Hukukunda bilirkişilik müessesinde yaşanılan sorunlar ile çözüm önerileri 
olduğundan, buraya kadar verilen genel bilgi kâfi görülerek bilirkişilerin reddi ve 
çekinmesi gibi konulara yer verilmeyerek ayrıntıya girilmekten kaçınılmıştır. Fikri ve 
Sınaî Mülkiyet Hukuku’na ilişkin ihtilafların çözümünün çoğunda hukuki bilgi yanında 
teknik ve özel bilgiye de gerek olduğu yadsınamaz bir gerçek olduğundan, bilirkişilik 
müessessinin bu hukuk dalı bakımından önemi yadsınamaz bir gerçektir. 
Müessesenin Fikri ve Sınai Mülkiyet hukukuna dair anlaşmazlıkların çözümündeki 
önemi nedeniyle yapılacak yargılamanın en verimli şekilde sonuçlanması için bu 
müessese ile ilgili olarak yaşanılan sorun ve sıkıntıların çözümü de ayrıca önem arz 
etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada önce bilirkişilik müessesesi ile ilgili yaşanılan 
sorunlar açıklanmaya çalışıldıktan sonra çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. 
 
III-Uygulamada Yaşanılan Sorunlar 
 
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukukunun uygulama alanı bulduğu özel yetkili mahkemelerde 
uygulamada bilirkişilik müessesi ile ilgili olarak birçok sorun yaşanmaktadır. Gerek 
avukat sıfatına haiz olmam nedeni ile şahsen karşılaştığım ve şahit olduğum, 
gerekse bu çalışmanın verimli olması nedeni ile bilgi aldığım kalem çalışanları, hâkim 
ve bilirkişi meslektaşlarımın bana aktarmış oldukları bazı sorunlara aşağıda yer alan 
başlıklar altında değinmenin fayda sağlayacağı kanaatindeyim; 
 
1-Ülke genelinde Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku ile ilgili özel görevli 
mahkemelerin ve bu mahkemelerde görev yapan konu ile ilgili eğitimli ve 
denetimli hâkimlerin sayısının azlığı. 
 
Mahkeme hâkimi tarafından, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku ile ilgili huzura gelen bir 
davada, dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasına gerek olup olmadığı ve gerek 
olduğuna karar verildiğinde şu noktalara dikkat edilmesi önem taşımaktadır; 
 

a) Hâkim, davanın başında o davanın karara bağlanabilmesi için özel veya 
teknik alanda bir bilginin gerekli olup olmadığına karar vermelidir. 

  
b) Sonra davaya konu husumetin çözümü ile ilgili olarak kendi özel ve teknik 

bilgisinin o davada yeterli olup olmayacağını takdir etmelidir. 
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c) Hâkim, davada özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulduğu, husumetin 
çözümünde kendisinin bu bilgiye sahip olmadığı kanaatine varırsa bilirkişi 
incelemesi yapılmasına karar vermelidir. 

 
d) Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi 

mümkün olan konularda bilirkişi incelemesi yapılmasına karar 
vermemelidir. 

 
e) Hâkim dosyayı teslim edeceği bilirkişi veya bilirkişilerin çalıştıkları alanda 

gerekli bilgiye haiz uzman vasıflarını, dürüst ve tarafsız kişiliklerini çok iyi 
araştırmalıdır. 

 
f) Hâkim, tarafların görüşlerini de almak sureti ile bilirkişiden dava konusu 

husumet ile ilgili olarak talep ettiği yardımın neler olduğunu çok iyi bir 
şekilde tespit etmelidir. 

 
Yukarıda belirtilen hususların dosyada bilirkişi incelmesi yapılıp yapılmayacağı ve 
yapılmasına karar verildiğinde bilirkişi seçiminde mahkeme hâkimi tarafından nasıl bir 
yol izlenmesi gerektiği hakkında bir fikir verdiği ortadadır. Fakat uygulamada söz 
konusu hususlarla ilgili sıkıntılar yaşandığı gözlemlenmektedir. Özellikle Fikri ve Sınaî 
Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemelerinin bulunmadığı illerimizde yasal düzenleme ile bu 
davalara bakmakla görevli mahkeme hâkimleri, şu an İstanbul, İzmir ve Ankara’da 
bulunan Fikri ve Sınaî haklar Hukuk Mahkemelerinin hâkimleri gibi Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hukuku alanında eğitimli ve deneyimli değildirler. Bu nedenle dosyada ne 
zaman bilirkişi incelemesinin gerektiği hususunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Genellikle 
gözlemlenen Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku ile ilgili olan her uyuşmazlık ile ilgili olarak 
dosyanın bilirkişilere gönderilmesidir. Bu uygulamayla konuya vakıf olmayan hakim de 
bir nevi dosyanın inceleme görevini kendi üzerinden atarak bilirkişiye tevdi etmektedir. 
Oysa mahkeme hâkimi teknik ve özel bilgiye ne derece ehil olduğunu veyahut 
husumetin çözümünde hukuki bilginin yeterli olup olmadığını bilirkişi incelemesine 
karar vermeden önce iyi sorgulayıp kararını vermiş olmalıdır. Sorun, usul ekonomisi 
bakımından da önem taşımaktadır. Özellikle sınai mülkiyet hukuku ile ilgili olarak bazı 
durumlarda husumeti havi bir ürünün kullanıcısının özel yaşantısında yargılamayı 
yapan hâkim de olabileceği, bu duruma ilişkin özel bilgisini dikkate alması gerektiği 
doktrinde ileri sürülmektedir.12 Tasarım Hukuku ile ilgili olarak girilen bir davada 
İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi plastik çam ağaçlarının tasarım 
tescilini yaptırarak elindeki tasarım tescil belgesine dayalı olarak müvekkillerin 
ürünlerini toplattıran davalı tasarımı hakkında herhangi bir bilirkişi incelemesi 
yaptırmadan, dava konusu tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne karar vermiş, 
Yargıtay da kararı bu yönden onamıştır. (İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 
Mahkemesi 2003/553K., 2004/455E.) Anılan kararın davaya konu çam ağaçlarına dair 
tasarım tescil belgesinin iptal gerekçesinde Mahkemece “…davalıya ait davaya konu 
tasarım tescil belgesi incelenmiş ve davalının tasarım tescil belgesinin konusu olan 
çam ağacının davalının yenilik ve ayırt edicilik özelliği olarak tescil ettirmesi 554 sayılı 
KHK’nin 43. Maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve aynı kararnamenin 5, 6 ve 7. 
Maddelerindeki unsurları taşımadığı herkesçe bilinen ve kamunun malumu olan çam 
ağacının endüstriyel tasarım ve yapay çam ağacı şeklinde tescil ettirilmesi yerinde 
bulunmayarak dava ve birleşen dava nedeniyle davacı istemlerinin kabulüne dair karar 
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vermek gerektiği…” belirtilmiştir. Gerçi Yargıtay tarafından fikri ve sınaî mülkiyet 
hukuku ile ilgili birçok husumetle ilgili vermiş olduğu kararlarında, husumetin çözümü 
için teknik bilgi gereği dile getirilerek dosyanın bilirkişilere gönderilmesi şart 
koşulmaktadır. Fakat yasa bu hususta takdir yetkisini hâkime vermiş olup, hâkimin 
konu hakkındaki özel bilgisi yeterli ise dosyanın bilirkişilere tevdiine kanaatimizce 
gerek bulunmamaktadır. Örneğin marka ve tasarım hukuku ile ilgili bazı davalarda 
hâkimin bu konuda geniş takdir yetkisi olduğu kabul edilmelidir. Aksi takdirde her 
olayın kendine has özellikleri dikkate alınmaksızın her davada bilirkişi müessesine 
başvurulmasının zaruri olduğunu düşünmek, hem hâkimin kendisine yasa ile verilen 
takdir yetkisini kullanmasını kısıtlayacak hem de yargıyı bu tip davalar için bilirkişilik 
müessesine bağlı bir kurum haline getirecektir.    
 
Bununla birlikte hâkimin, seçeceği bilirkişilerin husumeti aydınlatmak için aranılan 
teknik bilgiye sahip olup olmadığını da denetlemesi, bilirkişileri bu vasfa sahip kişiler 
arasından seçmesi gerekmektedir. Verilecek bilirkişi raporunun gerekli ve yeterli 
bilgiye sahip bilirkişiler tarafından hazırlanarak sorunun çözümü için kâfi olup 
olmadığının denetimi de hâkimin görevleri arasındadır. Özel mahkemelerin kurulu 
olduğu iller baz alındığında, burada konu ile ilgili bilirkişi bulabilmek nispeten daha 
kolay olmak ile birlikte, çeşitlenen davalarda mahkemelerin daimi olarak çalıştığı 
bilirkişilerle değil, farklı alanlarda farklı bilirkişilerle çalışma zarureti doğmaktadır. 
Hâkimin daha önce bilirkişi olarak görevlendirmediği bu kişiler hakkında konuya ehil 
olup olmadıklarını veyahut bilirkişilik müessesi hususunda yeterli bilgiye ve deneyime 
sahip olup olmadıklarını en başta anlayabilmeleri doğal olarak çok zordur. Bu konuda 
kişinin bilimsel kişiliği, çalıştığı yıl veyahut bulunduğu mevki ve görevi gibi özellikleri 
göz önünde tutularak bilirkişilik görevi verilmektedir. Fakat daha önce mahkemece 
bilirkişilik görevi verilmemiş bu kişilerin, davaya konu husumetin çözümü hususunda 
yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmadıkları ya da bilirkişilik müessesinin özelliklerini 
bilmedikleri sonradan anlaşılabilmektedir. Bu durum da ister istemez zaman ve maddi 
kayba yol açmaktadır.  
 
Bununla beraber özellikle üç büyük il dışında yasa ile fikri ve sınaî mülkiyet hukuku ile 
ilgili davalara bakmakla görevli mahkeme hâkimlerinin bu hukuk dalı ile ilgili yeterli 
bilgi ve deneyime sahip olmamaları nedeni ile de problemlerle karşılaşılmaktadır. 
Özellikle özel mahkemelerin kurulu olduğu üç büyük il dışındaki görevli hukuk ve ceza 
mahkemesi hâkimleri, birçok farklı davaya bakmak ile sorumlu iken, her zaman 
karşılarına çıkmayan bu farklı hukuk alanı ile ilgili davalarda zorlanmakta, hatta yeterli 
kaynak dahi bulamamaktadırlar. Kaldı ki ihtiyaç vuku bulduğunda fikri ve sınai haklar 
hukuk mahkemelerine bu alanda yeterli bilgisi ve deneyimi olmayan hakimlerin 
atanması sorunun daha da büyümesine yol açmaktadır.  
 
2-Mahkemelerin ağır iş yükünün de etkisi ile teknik veya özel bilgiye sahip 
bilirkişi bulmakta zorluklar yaşanmaktadır. 
 
Mahkemelerin yoğun iş yükü altında ihtilafın çözümü için gerekli teknik ve özel bilgiye 
sahip bilirkişi bulunmasında zorluklar yaşanmaktadır. En başta bilirkişilik müessesesi 
ile ilgili merkezi bir kurumun yokluğunun yarattığı eksiklik kendini hissettirmektedir. 
Bu nedenle mahkeme kalemleri elinde, çeşitli sahalarda faaliyet gösteren bilirkişi 
isimleri bulunmakta, çoğu zaman davada bilirkişilik yapacak olan isimler bu 
listelerden seçilmektedir. Bir dönem bilirkişilik yapmak için uygulamada mahkeme 
kalemlerine başvurulmaktayken, bugün mahkemelerin adalet komisyonu başkanlığı 



tarafından her yeni yargı yılı için bilirkişilik yapacak kimselerin başvurusu için belli bir 
zaman aralığı tayin edilmekte, bu dönem içerisinde bilirkişilik yapmak isteyen kişiler 
gerekli belgeleri temin ettiği takdirde bilirkişi olarak kayda alınmaktadır. Tüm bu 
çabalar dahi kanaatimizce yeterli ve konuya vakıf bilirkişi temininde yaşanılan 
güçlükleri ortadan kaldırmamaktadır. Konuya kimin ehil olduğu hususunun tayini 
mahkemelerin eline kalmaktadır. Oysa kendi uzmanlık alanına girmeyen bir alanda 
mahkeme hâkiminin bir bilirkişinin ehil olup olmadığını, davadaki husumeti 
çözebilecek yeterli bilgiye sahip olup olmadığını denetleyebilmesi çok zordur. Bunun 
tespiti, o bilirkişinin sahip olduğu belgeler, sertifikalar ve faaliyet gösterdiği 
makamdaki unvanı ile anlaşılmaya çalışılmaktadır. Oysa bu konuda kurulmuş, 
gerçekten kimlerin hangi alanda bilirkişilik yapmaya ehil olduklarını baştan 
belirleyerek, gelebilecek talebe göre sınıflandırmış bir kurumun varlığı, hâkimin bu 
alandaki yükümlülüğünü de kanımızca bir nebze hafifletecektir. Birkaç dosyada 
vermiş olduğu raporların yetersizliği veyahut göstermiş olduğu özensiz tutum baz 
alındığında üzerine aldığı sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeyen bilirkişilere 
mahkemelerin tekrar bilirkişilik görevi vermemeleri gerektiğini düşünmekteyiz. 
 
Konusunda uzman kişilerin bilirkişilik yapmaktan kaçınmalarının nedenlerinden birisi 
de yapmış oldukları bilirkişilik görevi nedeni ile takdir olunan ücretlerin azlığıdır. 
Özellikle ceza mahkemelerinde bilirkişiler tarafından gösterilen emeğe rağmen 
karşılık olarak çok cüzi ücretler takdir edilmekte, ücretlerin mal müdürlüğünden temini 
ayrı bir zorluk yaşatmakta ve bir de bu cüzi ücretlerden devlet tarafından vergi 
alınmaktadır. Hukuk mahkemelerinde verilen ücretler ceza mahkemelerinde verilen 
ücretlere nazaran daha yüksek olsa da, çoğu bilirkişinin asıl mesleğini icra ederken 
kazandığı paradan çok daha düşük kalmaktadır. Gerek ücretlerin düşük olması ve 
gerekse bilirkişilerin büyük bir çoğunluğunun aynı zamanda farklı mesleki alanlarda 
çalışmak zorunda kalmaları nedeni ile yoğun iş yüküne maruz kalmaları bilirkişilik 
müessesine talebi düşürmekte, bu nedenle mahkemelerin önüne gelen işlerde ehil 
bilirkişi bulunmakta zorlanılmaktadır. 
 
Uygulamada yaşanılan bazı zorlukların da bilirkişilik müessesine olan talebi 
azaltmakta olduğu gözlenilmektedir. Özellikle bu alanda çalışan bilirkişilerin dile 
getirmiş oldukları bu zorluklardan bazılarını sıralamak gerekirse; 
 

 Teknik incelemenin yerinde yapılmış olduğu talimat dosyalarında, teknik 
bilirkişi, fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile daha önce yakinen bir ilişkisi 
olmaması nedeniyle tam olarak neyi inceleyeceğini bilemediğinden, eksik 
inceleme ile iş bu dosyalar özel görevli mahkemelere yollanabilmektedir. Bu 
durum da dosyayı farklı bir ilde inceleyecek hukukçu bilirkişilerin işini bir hayli 
zorlaştırmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi talimat dosyasını gönderen 
asıl mahkeme hâkiminin, fikri ve sınai mülkiyet hukuku hakkında yeterli bilgi ve 
deneyime sahip olmaması nedeniyle talimat dosyasındaki teknik incelemeyi 
eksik yaptırmış olması da anılan sorunun ortaya çıkmasını sağlayan bir başka 
faktördür.  

 

 Mahkemenin önüne gelen husumette özel bilgiye havi bilirkişi, zaman zaman 
sektör içinde bizzat yer alan bir kişi de olabilmektedir. Ticaret odaları, meslek 
birlikleri, dernekler gibi kurumlardan bilirkişilik yapması talep olunan bu kişiler 
doğal olarak bilirkişilik müessesesinin ve sorumluluğunun ne olduğu 
konusunda da yeterli bilgiye sahip bulunmamaktadırlar. Bu durumda bu 



bilirkişilerin inceleme aşamasında dosyada husumet hakkındaki görüşü 
sadece birkaç cümleden öteye gitmemektedir. Rapor yazımı bu nedenle daha 
ziyade hukukçu bilirkişilerin üzerinde kalmakta, büyük emek ve zaman ayırma 
gerektiren bu işlemi yapan sektör bilirkişisi haricindeki bilirkişiler, bu bilirkişi ile 
aynı ücreti almakta, bu durum da adil olmayan bir tablo yaratmaktadır. Ayrıca 
sektör bilirkişisi, bilirkişilik müessesesinin işleyiş ve uygulamasından da çoğu 
zaman bihaber olduğundan bu kişinin rapora imzasını almak dahi büyük zorluk 
yaratmakta, raporun dosyaya sunumu süresi uzamaktadır. Söz konusu 
durumun bilirkişilik müessesine olan talebi azaltan nedenlerden birisi olduğu 
herhalde açıkça ortadadır. 
 

 Özellikle büyük şehirlerde gerek yoğun iş temposu, gerek mesafe uzaklığı ve 
gerekse trafik sıkışıklığı nedeni ile bilirkişilerin bir araya gelebilmeleri, davaya 
konu husumeti ve bu konuda vardıkları fikir ve kanaati tartışabilmeleri zorluk 
teşkil etmektedir. Bununla birlikte mahkemelerde bilirkişilerin bir araya gelerek 
husumeti ve vardıkları kanaati tartışabilecekleri ayrı bir bölüm de 
bulunmamakta, bu durum da bir araya gelebilme ihtimalini azaltmaktadır. 
Bilirkişi incelemeleri taraf vekillerinin de katıldığı kalem odalarında ya da 
boşaldığında mahkeme salonların da yapılmakta, imkânların darlığı dosyaların 
yerinde incelenmesini güçlendirmektedir. Bu nedenle özellikle büyük 
şehirlerde çoğunlukla hâkimin bilirkişi incelemesi için verdiği sürelere 
bilirkişilerce riayet edilmediği gözlenmektedir.  
 

 Fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile ilgili davaların çoğunluğunun teknik ve özel 
bilgiye dayalı davalar olması nedeni ile dosyaların büyük bir kısmını deliller 
oluşturmaktadır. Deliller de dosyaya ek klasörler olarak taraflarca 
sunulmaktadır. Buna bir de ürün numuneleri eklenince dosyayı ve eklerini 
taşımak güçlük arz etmektedir. Mahkemelerin bilirkişiler için tahsis edilmiş 
inceleme odaları olmadığından, dosya ve eklerini taşıma görevi de bilirkişilere 
düşmektedir. Bu konuda yasa ile kendilerine herhangi bir masraf da tahsis 
edilmediğinden birçok kalın klasörden ve ürün numunelerinden oluşan yüklü 
dosyalar için yapılan taşıma masrafları bilirkişiler üzerine kalmaktadır. Bu 
durum da bilirkişileri bilirkişilik müessesinden soğutan başka bir etkendir. 
 

 Heyet halinde bilirkişilik yapmak üzere görevlendirilen bilirkişilerin özellikle 
büyük şehirlerde bir araya gelmekte zorlanmalarından doğan sorunların bir 
benzeri rapordaki imza eksiklerinin giderilmesinde de yaşanılmaktadır. 
Özellikle gerek bilirkişiler ve gerekse kalem çalışanları tarafından sektör 
bilirkişisi, imzası alınması en zor kişi olarak belirtilmekte, bu konuda gerek 
bilirkişiler ve gerekse kalem çalışanları tarafından çekilen sıkıntılar dile 
getirilmektedir. Yazılan raporda bulunması gereken imzaların toplanması, 
gerek kalem çalışanları ve gerekse heyet bilirkişileri tarafından uygulamada 
yaşanılan önemli sıkıntılardan birisi olarak gözlemlenilmektedir. Burada son 
yıllarda eskisine nazaran yapılan uygulama; imza eksikliği giderilmeden dava 
dosyasının mahkeme kalemlerince teslim edildiği bilirkişilerden alınmamasıdır. 
Kalem çalışanları, imza eksiği olan dosyaların kalem tarafından kabul edilmesi 
halinde, imzası eksik olan bilirkişilerin imza eksiğini tamamlamak için yoğun iş 
yükü içinde ayrı zaman ve mesai harcamak zorunda kaldıklarını, böyle bir yola 
başvurulmasının zamanla bu nedenle zaruri hale geldiğini belirtmektedirler. 
Bununla beraber bilirkişiler ise imza eksiği olan diğer bir bilirkişinin imza 



eksiğini gidermek için sorumlu olmadıkları halde uğraş verdiklerinden 
yakınmaktadırlar.  

 
Uygulamada yaşanan bu tip zorluklar ister istemez bilirkişilik müessesine olan ilgiyi 
azaltmaktadır. 
 
3-Uygulamada bazı bilirkişiler, düzenleyecekleri rapora gerekli ilgi ve özeni 
göstermedikleri gibi kendisinden görüşü talep olunan konuda yeterli bilgi ve 
deneyime sahip olmadıkları halde görüş bildirmekten çekinmemektedirler. 
Sorumluluk sahibi olmayan bazı bilirkişilerin de raporları çok geç teslim 
ettikleri gözlemlenmektedir. 
 
İki no’lu bent altında sayılan sorunlar her ne kadar bilirkişilik müessesine olan talebi 
azaltan etkenler olarak görülebilirse de, mahkemelerce bilirkişi olarak tayin olunan 
bazı bilirkişiler, gerek bilirkişilik müessesesinin hukuki yapısı ve bundan doğan 
sorumluluklarının bilincinde olmamaları ve gerekse kendi üzerlerine almış oldukları 
görevi layıkıyla yerine getirme sorumluluğunda bulunmamaları neticesinde kalitesiz, 
yeterli incelemenin yapılmadığı, sorunun çözümü ile ilgili bilgi eksikliği içeren raporları 
dosyaya sunmaktan çekinmemektedirler.  
 
Bazı bilirkişilerin de yine aynı sebepler nedeniyle almış oldukları dosyaları kendilerine 
mahkemece tanınan sürenin çok sonrasında (Örneğin on ay sonra) dosyaya 
sundukları veyahut geçen bu uzun süreye rağmen hiç sunmadıkları 
gözlemlenmektedir. Böyle bilirkişiler nedeniyle, yargılama süresi uzamakta, ehil 
olmayan bilirkişilerin vermiş olduğu kalitesiz raporlar nedeniyle mahkemelerce 
yeniden bilirkişi incelemeleri yaptırılmak zorunda kalındığından ister istemez dosyada 
masraflar artmaktadır. Disiplinli ve titiz çalışan mahkemeler bu şekilde rapor sunan 
bilirkişiler ile tekrar çalışmayı tercih etmemekte ve hatta raporunu çok geç veren ya 
da çok uzun bir süre geçmesine rağmen hiç vermeyen bilirkişiler hakkında bilirkişilik 
görevini ihmalden savcılıklara suç duyurularında bulunmaktadırlar. Aşağıda 
bahsetmeye çalıştığımız nitelikte bilirkişi raporlarına, uygulamadan bazı örnekler 
verilmeye çalışılmıştır.  
 

 Vekil sıfatı ile girilen yurt dışında yayın yapan bir kanaldaki yapımcı tarafın 
savunulduğu bir davada, söz yazarı tarafından eserinin yapımcı tarafından 
hazırlanan bir programında izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk mahkemesinde tazminat davası ikame olunmuş, davacı taraf bir CD ile 
müvekkilin programının bir bölümünde bir dakikadan az bir şekilde sadece 
sinyal müziği olarak kullandığı parçası için ilk kullanım bedeli ismi altında 
50.000. TL maddi ve 20.000. TL manevi tazminat talep etmiştir. Dosyaya 
teknik bilirkişi tarafından sunulan raporda; davacı tarafça söz konusu eserinin 
müvekkilce programında birden fazla kere kullanılmış olduğu ispat edilememiş 
olmasına rağmen, yapımcılığını üstlendiği tüm programlar açısından davacı 
tarafın iddiasında belirttiği 50.000. TL üzerinden hesaplama yapılmış ayrıca 
yurt dışında ilk kullanım bedelinin 60.000. Dolar olduğundan bahisle bir de bu 
bedel üzerinden hesaplama yapılması gereği dile getirilmiştir. Bilirkişi davacı 
tarafın talep ettiği manevi tazminatı da kabul ederek söz konusu tazminatın hiç 
de fazla olmadığını raporunda aynen şu sözlerle dile getirmiştir; 

 



“Bu rakam ilk bakışta yüksek bir rakam olarak görünebilir, (açıklamakta 
fayda görüyorum). Hak sahibi ister besteci isterse söz yazarı ya da icracı 
sanatçı olabilir. Hakkını aramak için yargıya tek taraflı olarak 
başvurduğunda, adeta piyasadan silinir. Evvela bestekar ile ilişkiler 
zedelenir. Zincirleme olarak tüm kapılar kendisine zincirleme sırasıyla 
kapanır. O sanatçı adeta afaroz edilir. Bu uygulamanın hukuksal bir 
açıklaması yoktur. Sanat dünyasının katı kurallarından biri ya da bir kaçıdır. 
Bu nedenler bir sanatçı için hakkını araması cesaret işidir ve hele hele 
hukuki yollara başvurması büyük bir cesaret işidir. Sanatçı için her kapı 
kapanmış olduğundan, manevi olarak adeta yıkılmış olur. Davacı sanatçıya 
duruşmada sorula bilinir. Davayı açtığı günden bu yana söz yazarlığı ile ilgili 
parasal açıdan bir değişiklik olmuş mu? Sanatçı hakları konusunda ikilemleri 
ortadan kaldırılmadığı sürece sanatçının kaderi yoksulluktur.” 

 
Yukarıda alınan paragraf, profesyonel bir şekilde hazırlanan bir raporda yer 
almaması gereken, konu ile ilgili bilirkişinin duygusal açıklamalarını içeren bir 
paragraftır. Bu raporda bilirkişi, sanatçı sıfatıyla kendi yaşamış olduğu negatif 
deneyimleri raporuna yansıtmaktan çekinmemiştir. Oysa mahkeme tarafından 
kendisinden talep olunan, olayla ilgili duygusal yorumları ve yaşadığı kötü 
deneyimler değildir. Kaldı ki kendisi bu yorumlarını raporunda tartışmaya hakkı 
olmadığı bir konuda; “manevi tazminat” konusunda dile getirmiş olup, bu 
yorumlarıyla raporundaki tarafsız olma sorumluluğuna da gölge düşürmüştür. 
Doğal olarak bu rapor Mahkeme’ce yargılamada dikkate alınmamıştır.  

 

 Yine vekil sıfatı bir radyoyu temsilen girilen bir davada, icracı sanatçıları temsil 
eden davacı meslek birliği tarafından, müvekkilce yapılan tek kullanıma dair 
tespite rağmen 3 yıllık bedel Dolar üzerinden talep edilmiş, dosyanın verildiği 
bilirkişi heyetine göre davacı tarafın talebinin neye göre olduğu doğru dürüst 
sorgulanmadan kabul edilerek “reeskont faizi” ve “avans faizi” gibi konuyla 
alakasız olduğu sabit faiz oranları belirtilerek hesaplamada bulunulmuştur. 
Davacı tarafın “avans faizi” altında bir talebi zaten dava dilekçesinde 
bulunmamaktadır. Oysa bilirkişiler yapmış oldukları hesapla davacı tarafın 
kısmi olarak talep ettiği bedelin yaklaşık yedi katını, sırf faiz bedeli olarak 
hesaplamışlardır. Bununla birlikte mahkemenin bilirkişilere verdiği görev; 
davacı tarafın yayının tespitinin yapıldığını ileri sürdüğü kasetlerin çözümü için 
dosyanın bir bilirkişiye verilerek, çözüm yapıldıktan sonra hesap için dosyanın 
üç kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesidir. Oysa bilirkişiler raporda herhangi bir 
kaset çözümünden bahsetmedikleri gibi ayrı ayrı hazırlanmış bir rapordan 
ziyade tek rapor altına dört bilirkişi olarak imza atmışlardır. Raporda dava ile 
alakası olmayan bir başka meslek birliğinden bu davada davacı sıfatı varmış 
gibi bahsedilmiş, muhtemelen başka bir meslek birliğinin taraf olduğu davada 
kullanılan rapor formatının bu davada da kullanıldığı fakat bazı hususların 
silinmesinin unutulmuş olduğu gözlemlenmiştir. Aslında raporun lafzından bir 
kişi tarafından kaleme alındığı anlaşılmaktadır, aralarında bir profesör ve iki 
hukukçunun da bulunduğu diğer bilirkişiler, tek kişi tarafından kaleme alınan 
bu raporu muhtemelen okumadan imzalamışlardır. Tek kişinin raporu 
hazırlayıp diğer bilirkişilerin okumadan imzalamaları uygulamada sıkça 
karşılaşılan durumlardandır. Bilirkişiler raporlarında ayrıca 24. ve 25. 
maddelerden bahsederek aykırılığın yasal dayanaklarını dile getirmek 
istemişlerdir, oysa bilindiği üzere icracı sanatçılarla ilgili düzenleme 80. 



maddede yapılmış olup, 24. ve 25. maddeler eser sahiplerinin mali haklarıyla 
ilgilidir. Söz konusu rapor mahkemece dikkate alınmayarak dosyanın yeniden 
seçilecek üç kişilik bir heyete gönderilmesine karar verilmiştir.  
 

 Yine davalı karşı davacı taraf vekili sıfatı ile takip olunan ve davacı tarafın 
tasarımının ayırt edicilik ve yenilik vasfının olmadığının iddia edildiği ve 
dosyaya bu hususları ispat eden birçok delilin sunulmuş olduğu bir davada 
mahkeme tarafından tasarımım ayırt edicilik ve yenilik özelliklerinin bulunup 
bulunmadığı yönlerinden dosyanın iki kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine 
karar verilmiştir. Bilirkişiler ise dosyaya sunmuş oldukları raporlarında davanın 
seyri hakkında bilgi verdikten sonra iki tarafın tasarımlarını karşılaştırıp 
“benzer” oldukları fikrine vararak tazminat hesabında bulunmuşlardır. Oysa 
dosyada tarafların ürünlerinin benzer olmadıkları yönünde bir iddiamız 
bulunmayıp, davacı tasarımının ayırt edicilik özelliğinin bulunmadığı ve yeni 
olmadığı hususunda tarafımızca karşı dava ikame edilmiş ve bu konuda 
deliller sunulmuştur. Bilirkişiler dosyada yeterli incelemede bulunmadan, 
mahkeme ara kararını da dikkate almadan inceleme yapmış ve tecavüz 
olduğu kanaatine ulaşmışlardır. Mahkemece bu rapor yeterli görülmeyerek 
dosyanın üç kişilik başka bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verilmiştir. 
Yargılama süreci sonunda davacı karşı davalı tarafın ikame etmiş olduğu dava 
reddolunmuş, tasarımlarının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.    

 

 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının iptali ile ilgili olarak 
davacı vekili sıfatı ile girilen bir davada, davalı kurumun 556 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 5. ve 7. maddelerine göre vermiş olduğu red 
kararında yasal gerekçeleri gösterilerek haksız olduğu iddia edilmiş, ayrıca 
yurt dışında mukim müvekkil şirketin tanınmış marka olduğu ileri sürülüp bu 
konuda deliller sunulduktan sonra verilen kararın iptali talep edilmiştir. 
Mahkemece dosyanın bilirkişi heyetine incelenmek üzere tevdiine karar 
verilmiş, dosyaya gelen eksik incelemeye matuf bilirkişi raporuna tarafımızca 
itiraz edilmiştir. Mahkeme itirazımızı haklı görerek dosyanın yeniden aynı 
bilirkişi heyetine gönderilmesine ve ek rapor alınmasına karar vermiştir. Gelen 
ikinci raporda da bilirkişiler aleyhe olan görüşlerini değiştirmemişler, aynı eksik 
incelemeye dayalı görüşlerini ek raporlarında da aynen tekrarlamışlardır. Bu 
nedenle rapora karşı ikinci kere itirazda bulunulmuş mahkemeden gerekirse 
yeni bir bilirkişi heyeti seçilmesi talep edilmiştir. Mahkemece yapmış 
olduğumuz itiraz bir kere daha haklı görülüp raporun aynı bilirkişi heyetine -
itirazımızda belirtmiş olduğumuz eksik hususlar ara kararında tek tek 
belirtilerek- tekrar gönderilmesine karar verilmiştir. Bu kere eksik incelemesini 
gideren heyet, lehe rapor tanzim etmiş, dava müvekkil şirket lehine 
sonuçlanmıştır. 

 
Örnekleri çoğaltabilmek mümkündür, fakat yukarıda verilen örnekler sanırız ki 
sorunun bu yönüyle önemini ortaya koyabilecek nitelikte örneklerdir. 
 
 
 
 
 
 



4-Yine bazı bilirkişiler bilirkişilik müessesesi ile hâkimlik müessesesini 
birbirine karıştırarak, düzenlemiş oldukları raporlarda kendilerini hâkimin 
yerine koyarak mütalaalarda bulunmaktadırlar. 
 
Özellikle doktrinde yer alan “hakime yönelik yetkileri kullandıkları” ve “bilirkişilik 
müessesinin kamu yararı güden bir müessese olduğu” yönündeki açıklamalar, bazı 
bilirkişilerin, ne yazık ki bu müesseseyi yanlış idrak edip kendilerini hakim yerine 
koyarak fikir ve kanaat bildirmelerine yol açmaktadır. Bazı bilirkişiler kendi sorumluluk 
alanlarına girmediği halde, manevi tazminat hakkında yorumda bulunabilmekte ve 
hatta manevi tazminat hesapları yapabilmektedir. Markayı kullanmama nedenine 
dayanılarak davacı vekili sıfatıyla ikame olunan bir davada, bilirkişi heyetinin 
hükümsüzlüğü talep olunan bazı alt sınıflar bakımından yeterli incelemede 
bulunmadığının farkına varan mahkeme, markanın bu alt sınıflar bakımından kullanıp 
kullanılmamış olduğunun incelenmesinin tekrar yapılması istemiyle dosyanın ek rapor 
alınmak üzere aynı bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vermiştir. Mahkemenin iş 
bu kararından sonra dosyaya sunulan bilirkişi raporunda; mahkeme tarafından 
incelenmesi talep olunan alt sınıflar bakımından davacı tarafın dava ikamesinde 
herhangi bir hukuki menfaatinin bulunmadığı dile getirilerek, mahkemece talep 
olunan incelemenin yapılmasına gerek görülmediği belirtilmiştir. Bilirkişilerin bu 
yöndeki raporu üzerine mahkeme tarafından; hukuku uygulama görevinin Türk 
Mahkemelerine ait olduğu, bilirkişilerin üzerine düşen sorumluluğun kendilerine 
verilen görev ile sınırlı bulunduğu dile getirilerek bir önceki karara göre inceleme 
yapılmak üzere dosyanın aynı heyete tekrar gönderilmesine, heyet üyelerinin istifası 
halinde mahkeme huzuruna gerekirse zorla getirilerek, neden istifa ettikleri 
hususunda beyanlarının alınmasına karar verilmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu bu 
ara kararı neticesinde bilirkişiler anılan konuda herhangi bir hukuki yoruma yer 
vermeksizin incelemelerini yaparak mahkemeye raporlarını sunmuşlardır. Bazı 
bilirkişilerin kendilerini hakim yerine koyarak rapor düzenlemeleri yargılama sürecini 
uzatan önemli nedenlerden birisidir. 
 
IV Çözüm Önerileri 
 
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bugün uygulamada bilirkişilik 
müessesesi ile ilgili olarak yaşanan sorunlar bir hayli fazladır. Sorun hâkim, avukat, 
bilirkişi ve mahkeme kalemleri açısından farklı boyutlara sahip bulunmaktadır. Bu 
bölümde özet olarak kişisel kanaatle oluşan bazı çözüm önerilerinde bulunulacaktır. 
Bu önerileri belli bir sayı ile sınırlamak amaç olmayıp, yeni önerilere zemin 
oluşturulması hedeflenmektedir.   
 

1. Kanaatimizce bilirkişilik müessesesi ayrı bir kanunla düzenlenmesi gereken bir 
müessese olmalıdır. Yapılacak yeni düzenleme ile mahkemelere bilirkişi 
tayinini sağlayan, bilirkişileri eğiten, ehil bilirkişileri sınıflandıran ve kayıtlarını 
tutan, sertifikalandıran, aynı zamanda da denetleyen, ilgili mesleki kurum, oda 
ve derneklerle koordineli bir biçimde çalışan ayrı bir kurum kurulmalıdır. Bu 
kurum sayesinde mahkemelerin bilirkişilerle tek tek muhatap olma 
zorunlulukları ortadan kalkmakta, bilirkişi atanması için böyle bir kuruma 
başvurulması yeterli hale gelmektedir. Mahkemeler dava dosyalarını 
niteliklerini belirledikleri bilirkişi talepleri ile her ilde kurulacak bu kuruma 
gönderebilir, bilirkişiler de gelen dosyaları bu kurumun tahsis edeceği 
mahallerde inceleyebilirler ya da incelemek üzere alabilirler. Sunulan 



raporlardaki imza eksiklikleri ile bilirkişiler veyahut mahkeme kalemleri değil 
bizzat bu kurum tarafından ilgilenilecektir.  

 
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ile ilgili özel görevli mahkemelerin ve bu 

mahkemelerde görev alacak hâkim ve kalem personelinin sayısı arttırılmalıdır. 
 

3. Halen Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ile ilgili gerek özel görevli gerekse genel 
görevli mahkemelerde mesleki faaliyetleri devam eden hâkimlerin bu alandaki 
eğitimlerine önem verilmeli, bu tip eğitimler belli bir periyotlar halinde 
düzenlenmeli ve özendirilmelidir. 

 
4. Bir no’lu bentte önerilen kurumun kurulamaması halinde, mahkemelerde 

bilirkişilik yapan kimseler için, bilirkişilik müessesesinin ne olduğu, bilirkişilerin 
sorumlulukları, yaşanan problemler ve çözüm yolları v.b. konularında eğitim 
programları düzenlenmelidir. 

 
5. Mahkemelere bilirkişilerin rahat çalışabilecekleri özel bölümler tahsis 

olunmalıdır. 
 

6. Şehir dışına incelenmek üzere gönderilecek talimat dosyalarında, yerinde 
yapılacak teknik incelemelerde,  hangi hususların incelenmesi gerektiği 
mahkeme hâkimi tarafından net ve dikkatli bir şekilde belirlenmeli, gerekirse 
aynı yerde teknik bilirkişi yanına hukukçu bir bilirkişi de tayin edilmelidir. 

 
7. Bilirkişilerin aldıkları ücretler, ekonomik koşullar ve mesleki statüleri 

gözetilerek arttırılmalı, bu alanda mahkemelerce adil ve dengeli bir ücret 
dağılımı yapılmalıdır.  

 
8. Bilirkişi ücretlerinin ve aynı zamanda yargı masraflarının arttırılmasının yok 

yere dava açılmasını engelleyici bir etkisi olacağından mahkemelerin iş 
yükünü azaltacağı ortadadır. Yargı masraflarının düşük olması bugün, 
uzlaşma ile çözülebilecek birçok sorunu yargı önüne taşımakta, mahkemelerin 
bu sayede iş yükü bir hayli kabarmaktadır. Yargının çok ucuz olduğu ender 
ülkelerden birisi olan ülkemizde, yargı masrafları arttırılırken adli muzaheret 
kurumu hakkında da etkin düzenlemeler yapılmalı, bu kurumun düzenli 
çalışması için gerekli tedbir ve önlemler alınmalıdır. 

 


