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İhbar eden Erzincan İdare Mahkemesi'nin 05/10/2020 tarihli ve 2020/416 Esas sayılı yazısı
ile bilirkişi ............................ hakkındaki şikayet dilekçesi mahiyetindeki ihbar yazısı, 2020/416 esas
sayılı dosya ve bilirkişinin savunması incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Erzincan İdare Mahkemesi'nin 2020/416 Esas sayılı dosyasında bilirkişi olarak
görevlendirilen ............................'ın 25/09/2020 tarihinde yapılması planlanan keşfe katılmayarak
keşfin ertelenmesine ve yargılamadagecikmeye sebebiyet verdiği için hakkında gereğinin taktir ve ifa
edilmesi talep edilmiştir.
Uyap sistemi üzerinden getirtilerek incelenen Erzincan İdare Mahkemesi'nin 2020/416 Esas
sayılı dosyasının tetkikinde; kalem personeli tarafından 24/09/2020 tarihinde
bilirkişi
............................'ın aranarak 25/09/2020 tarihinde yapılacak keşfin hatırlatmasının yapıldığı,
bilirkişinin dayısının kızının eşinin cenazesinden dolayı şehir dışında olduğunu söylemesi üzerine
mazeret dilekçesi göndermesi talep edilmiştir. Bilirkişi ............................ 24/09/2020 tarihinde iki
kez mazeret dilekçesi yazarak fax ile mahkemeye sunduğu, ilk mazeret dilekçesinde dayısının kızının
vefatını mazeret olarak gösterdiği, ikinci mazeret dilekçesinde ise iş dolayısıyla şehir dışında olmak
zorunda olduğunu belirttiği görüldü, bu sebeple 25/09/2020 tarihinde yapılması planlanan keşfin
ertelendiği anlaşılmıştır.
Bilirkişi ............................'a savunmasını sunması için çıkartılan tebligat 12/10/2020 tarihinde
tebliğ edilmiştir. Yasal süre içerisinde savunmasını sunmamıştır.
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13/1-b, 2 maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliği'nin
48/1-b-2 Maddeleri gereğince; bilirkişinin Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan
kaçınması veya raporunu belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak vermemesi halinde sicilden ve
listeden çıkarılır veya ihlalin niteliğine göre sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya
bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma yaptırımı uygulanabilir.
Tüm evrak kapsamı, Erzincan İdare Mahkemesi'nin 2020/416 Esas sayılı dosyasında bilirkişi
olarak görevlendirilen ............................'ın 25/09/2020 tarihinde yapılması planlanan keşfe
katılmayarak mazeret dilekçesini bir gün önce mesai bitiminden sonra vererek keşfin ertelenmesine ve
yargılamada gecikmeye sebebiyet verdiği gerekçesi ile davranışının Bilirkişilik Yönetmeliği'nin

48/1-b ve 2. maddeleri Bilirkişilik Kanunu'nun 13/1-b ve 2. maddeleri gereğince UYARMA yaptırımı
uygulanmasına, bir daha bilirkişi olarak görevlendirildiğinde verilen süre içinde raporunu vermesi
konusunda UYARILMASINA, uyarma kararın kendisine tebliği suretiyle yapılmasına karar
verilmiştir.
KARAR
:
1-Bilirkişi................... sicil nolu ve ........................ TC kimlik nolu bilirkişi ............................
hakkında, Erzincan İdare Mahkemesi'nin 2020/416 Esas sayılı dosyası bakımından 6754 sayılı
Bilirkişilik Kanunu'nun 13/2. maddesi gereğince uyarma yaptırımının uygulanmasına, bir daha
bilirkişi olarak görevlendirildiğinde yetkinlik ve mesleki özen etik ilkesine uyması gerektiği
konusunda UYARILMASINA, uyarmanın kararın kendisine tebliği suretiyle yapılmasına,
2-Karardan birer suretin bilirkişi ............................'a TEBLİĞİNE,
3-Karardan bir suretin bilgisi bakımından ihbar eden Erzincan İdare Mahkemesi'nin 2012/72
Esas ve 2015/415 Esas sayılı dosyalarına gönderilmesine,
Dair, 6754 sayılı Kanununun 15. maddesi gereğince, kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz
gün içinde, kararı veren bölge kurulumuza verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt
katibine beyanda bulunmak suretiyle veya bir başka bölge kurulu, Adli Yargı Adalet komisyonu
Başkanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, bilirkişilik bölge
kurulumuza itiraz yolu açık olmak üzere 02/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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