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Bilirkişilik Bölge Kurulumuza verdiği
02/04/2018 tarihli şikayet dilekçesinde özetle; Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin
2017/104 esas sayılı dosyasında davacı ............. tarafından müvekkili ............. aleyhine
açılan davada 12/10/2017 tarihinde dava konusu taşınmazın bulunduğu mahalde Mahkemece
yapılan keşif sonrasında bilirkişi raporu hazırlanmak üzere dosyanın bilirkişiler Mimar
............. ile Mülk Bilirkişisi ..............' a tevdi edildiğini, 22/11/2017 tarihli rapora taraflarca
itiraz edilmesi üzerine mahkemece dosyanın ek rapor düzenlenmek üzere yeniden aynı
bilirkişilere tevdi edildiğini, 27/02/2018 tarihli bilirkişi raporunun ücüncü sayfasının (b)
bendinde aynen ifade etmek gerekirse "Anılan iş Ankara ilinin tercih edilen bir konut +
ticaret alanı içindeki bir taşınmazda yapılması gereken tamirat - tadilat işi olup, mal
sahibinin bu işi en iyi bilen ustalara en iyi bir şekilde yaptırması hakkıdır. Anılan mesken
davalı
vekilinin de itiraz dilekçesinde açıkladığı üzere Ankara ilinin müstesna
mahallelerinden birisinde yer almaktadır. Mamak-Keçiören semtlerinin varoşlarında yer
almamaktadır." denildiğini, bilirkişi heyetince Ankara ilinin en büyük ilçelerinden olan
Mamak ve Keçiören ilçeleri için varoş ifadesinin kullanılmasının dava konusu taşınmazın ne
denli kıymetli bir yerde olduğunu anlatmak adına küçümseyici söylemlerde bulunulmasının
bilirkişilik etik ilkeleri ile bağdaşmayacağını, bu ifadelerin toplumu sınıflara ayırdığını, bir
kısım insanlarımızı küçümseyici nitelikte ifadeler olduğunu, dava konusu ile hiçbir ilgisinin
bulunmadığını, diğer taraftan bilirkişilerce açık kanun hükmüne rağmen hakim yerine
geçilerek hukuki değerlendirmelerde bulunulmasının, yapılan hukuki değerlendirmelerin de
davanın sadece bir tarafıyla ilgili olmasının her iki tarafın da hukuki değerlendirmeye
muhtaç hukuki ilişkisinin bilirkişi tarafından bitirilmeye çalışılmasından başka birşey
olmadığını, itiraz üzerine yazılan bilirkişi raporunda, bilirkişilerin doğrudan taraflarını hedef
alan, itirazlarını karşılamak üzere hukuki ve teknik hiçbir gerçekliliği bulunmayan, ilim ve
fenne aykırı ifadelerle kendilerini haklı çıkarmaya çalışma gayesi bilirkişilerin tarafsız
hakaret etmediklerinin de ayrı bir delili olarak tebellür ettiğini, dolayısıyla bilirkişi heyetinin
etik ilkeler ile bağdaşmayan davranış ve tutumlarda bulunması nedeniyle sicilden ve listeden
çıkarılmasına , Kurulun aksi kanaati olması halinde anılan Bilirkişiler hakkında uyarma veya
bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarılmasına karar verilmesinin talep edildiği
anlaşılmıştır.
Bilirkişi ............ (Kamulaştırma Müh.)'in Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun
2018 yılı Nihai Listesinde de kayıtlı olduğu, 2017 yılı listesinde de kayıtlı olduğu, diğer
Bilirkişi ............... ( Yapı - Bayındır- İmar Çevre Ve Şehircilik Gayrimenkul Yönetimi ) ' in de
Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 2018 yılı Nihai Listesinde kayıtlı olduğu ,2017 yılı
listesinde de kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
Mahkeme dosyasının ilgili belgelerinde ve bilirkişi heyetinin 22/11/2017
tarihli raporu ile aynı bilirkişi heyetinin 27/02/2018 tarihli ek raporlarının incelenmesinde;
sözkonusu raporların teknik bilgi içerdiği, hukuki değerlendirmelerde bulunmadıkları ancak
27/02/2018 tarihli ek bilirkişi raporunun ücüncü sayfasının (b) bendinde; "Anılan mesken
davalı
vekilinin de itiraz dilekçesinde açıkladığı üzere Ankara ilinin müstesna
mahallelerinden birisinde yer almaktadır. Mamak- Keçiören semtlerinin varoşlarında yer
almamaktadır" şeklinde ibarenin mevcut olduğu görülmüştür.

Bilirkişi .............., 27/04/2018 tarihli yazılı savunmasında kısaca, "dava
konusu taşınmaz Ankara'nın alelade bir yerinde değil, seçkin bir muhitindedir. Hem konum
olarak, hem iki dairenin birleştirilmesi ile büyük m² li (8 oda 2 salon) olması nedeniyle hem
de bulunduğu binanın konum ve yapısına göre özel bir durumda olmasından dolayı
Ankara'nın diğer semtlerinde bulunmayacak üstün özelliklere sahip olmasının vurgulanması
amacı ile kullanılan bir ifadeden ibarettir" şeklinde savunmada bulunduğu;
Bilirkişi ............. 02/05/2018 tarihli savunmasında kısaca, "her iki raporun
hazırlanmasında etik kurallara uygun olarak tarafsız bir şekilde hareket edildiği, her iki
raporda vatandaşlar arasında din,mezhep, ırk, cinsiyet v.s gibi konularda ayrımcılık ve
küçümsemeye mahal verecek beyanda bulunulmadığı, bu raporlarda davalı-şikayet edenin
kendisinin bizzat kullandığı ".. bu mecur Ankara ilinin müstesna semtlerinden birinde yer
almaktadır.." cümlesinin teyit edildiği ve anılan mecurun kıymetli bir alanda yer aldığının
niteliğinin-vasfının değerli olduğunun açıklanmasından ibaret olduğu, şikayetin haksız,
dayanıksız-kötü niyetli olduğunu" belirterek savunmada bulunduğu anlaşılmıştır.
6754 sayılı Kanunu 13/1-c maddesinde,
" (1) Bilirkişiler, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde sicilden
ve listeden çıkarılır:
.......
c) Bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan,
güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması."
Aynı maddenin 2. Fıkrasında ise,
"(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde ihlalin
niteliğine göre sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar
geçici süreyle listeden çıkarma yaptırımı uygulanabilir. "
Hükümleri bulunmaktadır.
Şikayetçi vekilinin dilekçesi, mahkeme dosyası ve mahkemeye sunulan
bilirkişi raporu ile bilirkişilerin savunmaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde,
27/02/2018 tarihli ek bilirkişi raporunun üçüncü sayfasının (b) bendinde;
"...Anılan mesken davalı vekilinin de itiraz dilekçesinde açıkladığı üzere Ankara ilinin
müstesna mahallelerinden birisinde yer almaktadır. Mamak- Keçiören semtlerinin
varoşlarında yer almamaktadır" şeklindeki değerlendirme ile etik ilkelere aykırı rapor tanzim
edildiği, iki ilçenin karşılaştırılmasının yapılarak birinin müstesna bir ilçe, diğerinin "varoş"
içeren bir ilçe olarak değerlendirilmesinin söz konusu ilçede yaşayan vatandaşların rencide
edilmesi sonucunu doğurabileceği, bilirkişilerin raporlarını hazırlarken sadece dosya içeriğine
uygun ve mahkemece talep edilen konularda rapor hazırlamakla görevli olmayıp, raporlarını
hazırlarken tarafları veya genel manada bir kesimi rencide edebilecek kelime ve görüşlerden
de sakınmaları gerektiği ve böylece bilirkişilerin 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 13/1-c
maddesinde yazılı "Bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan,
güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması." ilkesini ihlal ettikleri
sonucuna varıldığından bilirkişilere aynı Kanunun 13/1. maddesi uyarınca yaptırım
uygulanması gerektiği, ancak bilirkişilerin ihlal ettiği kuralın niteliği, dosya içeriği ve
bilirkişi raporunun kapsamı birlikte değerlendirildiğinde bilirkişiler hakkında "sicil ve
listeden çıkarma" yaptırımı uygulanması yerine
aynı maddenin 2.fıkrası gereğince
UYARMA yaptırımına karar verilmesinin yeterli olacağı kanaatine varılmış ve aşağıdaki
şekilde karar verilmiştir.
KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
1- Bilirkişiler ............. T.C. Kimlik numaralı ............ ile ............ T.C. Kimlik
numaralı
.............'ın 6754 sayılı
Kanunun
13/1-c,2
maddesi
uyarınca
UYARILMALARINA,

2-Kararın şikayetçi vekiline ve ilgili bilirkişilere tebliğine,
3-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 62/6 maddesine göre kararın bilirkişilerin
görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
ve Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,
4-6754 sayılı Kanunun 15/1 maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden
itibaren 30 gün içinde Başkanlığımıza verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere
zabıt katibine beyanda bulunmak veya bir başka Bölge kurulu veya Adli Yargı adalet
Komisyonu Başkanlığı veyahut Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek
suretiyle Bilirkişilik Bölge Kurulumuza itirazda bulunulabileceğine,
Oy birliği ile karar verildi. 18/05/2018
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