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İhbar eden Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının
23/01/2020 tarihli ve 2020/1784 Muh sayılı ihbar yazısı, Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesinin
2019/102 D. iş sayılı dosyanın içeriği incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/102 D. iş sayılı tespit dosyasında müşteki vekili
Av. ................................'ün, inşaat mühendisi bilirkişi ................................ hakkında; raporunu
mazeretsiz olarak geciktirdiği ve teknik hesaplamalar yerine yorumlara yer verdiği, karşı tarafın
çıkarlarını gözeterek tarafsızlığını yitirdiğini iddia ettiği gerekçesiyle hakkında gereğinin taktir ve ifa
edilmesi talepli bilirkişi şikayeti mahiyetindeki ihbarı bakımından;
Erzurum
Bilirkişilik
Bölge
Kurulu
bilirkişi
listesinin tetkikinde,
bilirkişi
................................’in bilirkişi listesine kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Uyap sistemi üzerinden getirtilerek incelenen Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
2019/102 D. iş sayılı dosyasının tetkikinde; 18/09/2019
tarihinde keşif yapılıp bilirkişi
................................'e 45 gün süre verildiği, bu sürenin 03/11/2019 tarihinde dolduğu, bilirkişinin ise
mazeretsiz olarak 25 gün geciktirerek raporunu 26/11/2019 tarihinde sunduğu tespit edilmiştir.
Bilirkişi ................................'e savunmasını sunması için çıkartılan tebligat 27/01/2020
tarihinde tebliğ edilmiştir.
Bilirkişi ................................, 31/01/2020 tarihli savunma dilekçesinde özetle; görevinin
gerektirdiği ilkelere göre mahkeme hakiminin de istekleri doğrultusunda ve tarafsız bir şekilde,
yerinde aldığı ölçü ve tespitle yaptığı hesaplamalar doğrultusunda raporunu hazırladığı ve hakkında
somut verilere dayanmayan şikayet konusu iddiaları kabul etmediğini beyan etmiştir.
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 kapsamında, Uyap sistemi üzerinden getirtilerek incelenen Tunceli Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin 2019/102 D. iş sayılı dosyasının tetkikinde; 18/09/2019 tarihinde keşif yapılıp

bilirkişi ................................'e 45 gün süre verildiği, bu sürenin 03/11/2019 tarihinde dolduğu,
bilirkişinin ise mazeretsiz olarak 25 gün geciktirerek raporunu 26/11/2019 tarihinde sunduğu tespit
edilmiştir. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 48/1-b ve 2. maddeleri Bilirkişilik Kanunu'nun 13/1-b ve 2.
maddeleri gereğince UYARMA yaptırımının uygulanmasına, bir daha bilirkişi olarak
görevlendirildiğinde verilen süre içinde raporunu vermesi konusunda UYARILMASINA, uyarma
kararın kendisine tebliği suretiyle yapılmasına,
Müşteki vekili Av. ................................'ün bilirkişinin hukuki nitelendirmelerde bulunduğu
iddiası üzerine Uyap sistemi üzerinden getirtilerek incelenen Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
2019/102 D. iş sayılı dosyasının tetkikinde; Bilirkişilik Kanunu'nun 3/2 maddesi ve Bilirkişilik
Yönetmeliği'nin 5/2 maddelerine aykırı bir durum olmadığı tespit edilerek bu yöndeki şikayetin
reddine karar verildi.
:
KARAR
1-6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 13/1-b ve 2. maddeleri ve Bilirkişilik Yönetmeliği'nin
48/1-b maddeleri gereğince, şikayet edilen bilirkişi..................sicil nolu ve................. TC kimlik nolu
................................ hakkında UYARMA yaptırımının uygulanmasına, bir daha bilirkişi olarak
görevlendirildiğinde verilen süre içinde raporunu vermesi konusunda uyarılmasına, uyarma kararın
kendisine tebliği suretiyle yapılmasına,
2-Karardan bir suretin bilgisi bakımından şikayet eden müşteki vekili Av.
................................'e GÖNDERİLMESİNE,
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 03/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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