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İhbar eden 6/04/2018 tarihli ve 2018/1 Esas sayılı şikayet dilekçesi mahiyetindeki ihbar
yazısı, 2018/1 Esas sayılı dosya içeriği, inceleme raporu ile bilirkişinin savunması incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İhbar eden................., 16/04/2018 tarihli ve 2018/1 Esas sayılı yazısı ile
bilirkişi...................... hakkında, Mahkemelerinin 2018/1 Esas sayılı dosyasında, 29/03/2018
tarihli karar gereğince bilirkişi olarak atanmış olmasına rağmen, somut hiç bir mazeret
göstermeden ve belgelendirmeden bilirkişilik yapmaktan kaçındığı bildirilerek, bilirkişi
hakkında gereğinin taktir ve ifa edilmesi talep etmiştir.
Uyap sistemi üzerinden getirtilerek incelenen .....................2018/1 esas sayılı
dosyasının tetkikinde; kıymet takdirine itiraz davasına ilişkin dosyada 24/04/2018 günü keşif
yapılmasına
karar
verildiği,
refakate
inşaat
mühendisi.....................
makine
mühendisi..................... ve arazi değerleme uzmanı ................... alınmasına karar verildiği,
bilirkişi................... adına çıkartılan tebligatın 04/04/2018 tarihinde tebliğ edildiği, bilirkişi
.....................10/04/2018 tarihli dilekçesi ile “özel bir şirkette çalıştığından, Çat İlçesine gelecek
imkanının olmadığından ve en önemlisi kendisinin ve ailesinin sağlık sorunları nedeniyle keşfe
katılamayacağını” bildirerek mazaret sunduğu Çat İcra Hukuk Mahkemesi’nin 16/04/2018
tarihli yazısı ile bilirkişi hakkında Kurulu'muza ihbarda bulunulduğu 24/04/2018 tarihinde başka
bir inşaat bilirkişisi refakate alınarak keşfin yapıldığı anlaşılmıştır.
Bilirkişi................ adına savunmasını sunması için çıkartılan tebligat 07/05/2018
tarihinde tebliğ edilmiştir.
Bilirkişi......................... 09/05/2018 tarihli savunma dilekçesinde; ilgili mahkemenin
23/01/2018 tarihli İnşaat Mühendisleri Odası’na gönderdiği görevlendirme yazısına istinaden
05/03/2018 tarihinde saat 10:00 da ikamet ettiği Erzurum İl merkezinden Çat İlçesine gittiğini,
adliyeye vardığında keşfin iptal edildiğini öğrendiğini, daha sonra aynı dosya için 24/04/2018
tarihinde yapılacak keşif için kendisine tebligat geldiğini, keşif gününden önce 10/04/2018
tarihinde ilçe mahkemesine ilettiği dilekçe ile şahsi problemleri nedeniyle keşfe
katılamayacağını bildirdiğini, telefonla da arayarak durumu teyit ettiğini, Erzurum İlinin
ilçelerine gitmekten çekinmediğini, görevinden imtina etmediğini, mazereti nedeniyle keşfe

gidemediğini beyan etmiştir.
Erzurum
Bilirkişilik
Bölge
Kurulu
bilirkişi
listesinin
tetkikinde,
bilirkişi........................... 2018 yılına ilişkin bilirkişi listesinde kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
HMK'nun 269. maddesi gereğince; "Bilirkişilik görevi, mahkemece yapılan davete
uyup tayin edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmayı, yemin etmeyi ve bilgisine
başvurulan konuda süresinde oy ve görüşünü mahkemeye bildirmeyi kapsar. Geçerli bir özrü
olmaksızın mahkemece yapılan davete uyup, tayin edilen gün ve saatte mahkemede hazır
bulunmayan yahut mahkemeye gelip de yemin etmekten veya süresinde oy ve görüş
bildirmekten kaçınan bilirkişiler hakkında, tanıklığa ilişkin disiplin hükümleri uygulanır ve
durum bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir".
HMK'nun 270. maddesi gereğince; bölge bilirkişi listesinde kayıtlı olanlar bilirkişilik
görevini kabulle yükümlüdürler. Bu kişiler, ancak tanıklıktan çekinme sebeplerine veya
mahkemece kabul edilebilir diğer bir sebebe dayanarak, bilirkişilikten çekinebilirler.
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13/1-b, 2 maddesi gereğince; Kanuni bir sebep
olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz
olarak verilmemesi halinde sicilden ve listeden çıkarılırlar veya ihlalin niteliğine göre sicilden
ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma
yaptırımı uygulanabilir.
Tüm evrak kapsamından; Çat İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/1 esas sayılı dosyasında
24/04/2018 tarihinde yapılacak keşif için inşaat bilirkişisi............................. görevlendirildiği,
görevlendirmeye ilişkin tebligatın kendisine 04/04/2018 tarihinde tebliğ edildiği, adı geçen
bilirkişinin 10/04/2018 tarihli dilekçesi ile keşfe katılamadığına dair mazeretlerini bildirdiği,
mazeretlerine ilişkin herhangi bir delil veya belge sunmadığı, mazeretinin ispatlanan, kanuni ve
geçerli bir mazeret olmadığı, eyleminin 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13/1-b. maddesi
gereğince sicilden ve listeden çıkarma yaptırımını gerektirdiği, ancak, süresi içerisinde durumu
Mahkemesine bildirmesi ve başka bir bilirkişi ile keşfin yapılmış olması şeklinde oluşan ihlalin
niteliğine göre, sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine hakkında 6754 sayılı Bilirkişilik
Kanunu'nun 13/2. maddesi gereğince uyarma yaptırımının uygulanmasına,................... sicil nolu
ve....................... TC kimlik nolu bilirkişi........................n bir daha bilirkişi olarak
görevlendirildiğinde ispatlanan. geçerli ve Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan
kaçınmaması gerektiği konusunda uyarılmasına ve uyarmanın kararın kendisine tebliği suretiyle
yapılmasına karar verilmiştir.
:
KARAR
1-Bilirkişi............ sicil nolu ve................ TC kimlik nolu bilirkişi .......................
hakkında 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13/2. maddesi gereğince uyarma yaptırımının
uygulanmasına, bir daha bilirkişi olarak görevlendirildiğinde ispatlanan. geçerli ve Kanuni bir
sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınmaması gerektiği konusunda UYARILMASINA,
uyarmanın kararın kendisine tebliği suretiyle yapılmasına,
2-Karardan bir suretin bilirkişi ........................'na TEBLİĞİNE,
3-Karardan bir suretin bilgisi bakımından ihbar eden Çat İcra Hukuk Mahkemesi'nin
2018/1 Esas sayılı dosyasına 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 30/05/2018 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
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