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I. KONU
1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 14/1 maddesi uyarınca bilirkişiler hakkında
re'sen yapılan denetimlerin değerlendirilmesine ilişkindir.
II. SÜREÇ
2. 12/03/2020 tarih 2020/10 sayılı toplantısında alınan kararla ................... T.C.
Kimlik ve ................ sicil numaralı .......................... hakkında resen denetim ön inceleme
tutanaklarına göre belirtilen hususlar bakımından hakkında;
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/7404 Soruşturma sayılı dosyasında
Bilirkişi Raporu Sonuç " ..... "Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanmak" suçunu işlediğine
yeterli kanıt oluşturmadığı...." kısmında, hukuki nitelendirme bulunduğu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 55/ı md. (Bilirkişi gerçek kişi ise adı ve soyadı, unvanı, sicil numarası ve
imzası) aykırı olarak kendi kaşesini bastığı tespit edilmiştir.
Bu re'sen denetim tespitlerine göre hazırlanan re'sen denetim ön inceleme
tutanağında belirtilen hususlarda hakkınızda disiplin soruşturması açılmasına ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 63/1 maddesi uyarınca savunmasının alınmasına karar verilmiş,
17/03/2020 tarihinde savunması için tebligat çıkartılmıştır.
3. İlgili 01/04/2020 havale tarihli savunmasında özetle; "hakkında açılan disiplin
soruşturmasının varlığına ilişkin ispatın olmadığını, suçsuz olduğunu, yazdığı raporlardaki
ifadenin herhangi bir disiplin suçu oluşturmadığını ayrıca kaşe kullanımı da mesleki
alışkanlıklarından dolayı sehven olduğu." şeklinde savunmasını bildirmiştir.
III. GEREKÇE
4. Hakkında re'sen denetim yapılan ................... T.C. Kimlik ve .................... sicil
numaralı ..........................'in kayıtlı olduğu uzmanlık alanları;
"45.01 GENEL MUHASEBE, 45.02 YÖNETİM MUHASEBESİ, 45.03 MALİYET
MUHASEBESİ, 45.05 TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER MUHASEBESİ"
6754 S.K.'un 14/1 maddesi uyarınca sicil sırasına göre re'sen denetimi yapılan
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ilgilinin;
01/01/2019 18/02/2020 tarihleri arasında 40 adet dosyada bilirkişi olarak
görevlendirildiği, bu dosyalardan 01/18/2020 tarihinden sonra 9 tanesinde 1 ila 52 gün
arasında gecikmeli rapor teslimlerinin olduğunun görüldüğü ve Çarşamba Cumhuriyet
Başsavcılığının 2017/7404 Soruşturma sayılı dosyasında Bilirkişi Raporu Sonuç " .....
"Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanmak" suçunu işlediğine yeterli kanıt
oluşturmadığı...." kısmında, hukuki nitelendirmede bulunduğu, şüphelinin suçu işlediğine
yeterli kanıt oluşturmadığı şeklindeki raporuyla Cumhuriyet savcısının ve hakimin yerine
geçerek yetkilerini aştığı açıkça sabit kabul edilmiştir. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 55/ı md.
(Bilirkişi gerçek kişi ise adı ve soyadı, unvanı, sicil numarası ve imzası) aykırı olarak kendi
kaşesini bastığı, böylece raporda yer alması gerekmeyen kişisel bilgilerin ( telefon, adres,
vergi numarası gibi) rapora yazıldığı görülmekle bu yaptıkları da bilirkişilik yönetmeliğinin
ihlali olarak değerlendirilmiştir. Bu ihlaller nedeniyle ilgilinin daha önce herhangi bir disiplin
cezası almamış olması da gözetilerek hakkında UYARMA cezasının verilmesinin
hakkaniyete uygun olacağı değerlendirilmiştir.
IV. KARAR
5. İlgili hakkında re'sen yapılan denetimler sonucunda 6754 S.K.'un 3/2; 6100 Sayılı
HMK'nun 274/1, 279/4; Bilirkişilik Yönetmeliğinin 55/1-d,ı maddelerini ihlal etmesi
nedeniyle 6754 S.K.'un 13/1-b,ç maddesi uyarınca 6754 S.K.'un 13/1-2 maddesi de
gözetilerek ilgiliye UYARMA CEZASI VERİLMESİNE,
6. Karardan bir suretin ilgilinin elektronik posta adresinden tebliğine,
7. Karardan bir suretin Bilirkişilik Yönetmeliğinin 62/6 maddesi uyarınca, ilgilinin
bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
gönderilmesine,
8. Bu karara karşı ilgililerin, 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden
itibaren otuz gün içinde kararı veren Samsun Bilirkişilik Bölge Kuruluna yazılı olarak
itirazda bulunabileceklerine, OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 28/05/2020
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