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İhbar eden 19/02/2020 tarihli ve 2019/329 talimat sayılı ihbar yazısı, 2019/329 talimat sayılı
dosya içeriği ve bilirkişinin şahsi dosyası incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Bilirkişi ........................... Ağrı 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/329 talimat sayılı
dosyasında bilirkişi olarak görevlendirildiği, 04/12/2019 tarihli 3.oturumda bilirkişi olarak
görevlendirildiği, aynı oturumda defter ve belgelerin temini halinde raporunu yazabileceği söylediği,
15 Ocak 2020 tarihinde defter ve belgelerin temin edilmesine ve 19/02/2020 tarihinde ....................
numaralı telefona sms gönderilerek bilgi verilmesine rağmen duruşmaya katılmayarak mazeretsiz
olarak raporunu belirlenen süre içerisinde vermeyerek yargılamada gecikmeye sebebiyet verdiği
gerekçesiyle bilirkişi şikayeti mahiyetindeki ihbarı bakımından;
Uyap sistemi üzerinden getirtilerek incelenen Ağrı 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/329
Talimat sayılı dosyasının tetkikinde; 04/12/2019 tarihli duruşma zabtında Bilirkişi ..........................
defter ve belgelerinin ilgilisinden temini halinde ayrıntılı raporunu ibraz edebileceğini beyan ettiği,
19/02/2020 tarihli duruşma zabtında bilirkişiye belgeleri teslim alıp raporunu sunması için sms
gönderilmesine karar verildiği, Uyap ekran görüntüsünde 19/02/2020 tarihinde ...................telefon
numarasına sms gönderildiği, bilirkişiye telefon edilerek haberdar edildiği, 04/03/2020 tarihli
duruşma zabtında bilirkişi .................... duruşmaya gelmediği tespit edilmiştir.
Bilirkişi ................'ın savunmasını sunması için çıkartılan tebligat 26/03/2020 tarihinde tebliğ
edilmiştir.
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, Ağrı 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/329 Talimat dosyası ve
bilirkişinin savunmasına göre; bilirkişinin duruşmaya katılmama ve raporunu teslim etmeme sebebinin
sms gönderilmemesi ve mahkeme kalemi tarafından aranıldığında duruşma tarihi bilgisinin
paylaşılmaması olduğu anlaşıldığı, raporunu yazması için gerekli olan belgelerin dosyada hazır

olduğunu bildiği halde mahkemeden dosyayı teslim almayarak dosyayı geciktirmesi nedeniyle
nedeniyle Bilirkişilik Kanunu'nun 13/1-b-2 maddesi gereğince uyarma yaptırımının uygulanmasına
karar verilmiştir.
KARAR
:
1-............. sicil nolu ve................... TC kimlik nolu bilirkişi ................'ın Bilirkişilik
Kanunu'nun 13/1-b. 2 maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 48/1-b-2 gereğince taktiren UYARMA
yaptırımının uygulanmasına, bir daha bilirkişi olarak görevlendirildiğinde duruşmaya katılmasına ve
bilirkişi raporuna gereken özeni göstermesi konusunda UYARILMASINA, uyarmanın kararın
kendisine tebliği suretiyle yapılmasına,,
2-Karardan bir suretin bilirkişi ................'a tebliğine,
3-Karardan bir suretin bilgisi bakımından ihbar eden Ağrı 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin
2019/329 Talimat dosyasına gönderilmesine,
4-Kararın kesinleşmesini müteakip 03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 62/6. maddesi gereğince ilgili bilirkişinin
görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve ilgili
diğer yerlere BİLDİRİLMESİNE,
Dair, 6754 sayılı Kanununun 15. maddesi gereğince, kararın tebliğinden 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 18/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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