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I.

KONU

1. Giresun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 26/11/2019
tarih ve 2019/1653 Muh. sayılı yazı ile Kurulumuza gönderilen ............... Vekili Av..................'nın
26/11/2019 tarihli ihbarın değerlendirilmesine ilişkindir.
II. SÜREÇ
2. Giresun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesinin Adalet Komisyonu Başkanlığının
26/11/2019 tarih 2019/1653 Muh. Sayılı yazısı ile ............. Vekili Av. ...................'nın 26/11/2019
havale tarihli dilekçesi ile; " Giresun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/176 esas sayılı dava
dosyasında davacı vekili olarak görev yapmaktayım. Davanın 17.09.2019 tarihli duruşmasında
dosyanın hesap bilirkişisine tevdii İle rapor alınmasına karar verilmiştir. Celse arasında dosya
muhasebeci bilirkişi ....................'na tevdii edilmiştir. Bilirkişi tarafından hazırlanan 11.10.2019
tarihli rapor incelendiğinde raporda hesaplama yapılmadığı hakimin yerine geçilerek hukuki
değerlendirme yapıldığı görülmüş ve tarafımızca rapora itiraz edilmiştir. İtiraz neticesinde dosya
ek rapor İçin gönderilmiş ve bilirkişi tarafından düzenlenen ek raporda bahse konu hesaplamanın
uzmanlık alanında olmadığı bu nedenle hesaplama yapamayacağı yönünde rapor oluşturulmuştur.
Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi ................ alanı olmayan bir konuda rapor
düzenlemiş ve önce hukuki değerlendirme yaparak hakimin yerine geçmiştir. Ardından
tarafımızdan yapılan itiraz ile birlikte talep edilen hesaplamanın alanı olmadığını belirleterek
dosyayı mahkemeye işlemsiz iade etmiştir,
Sayın bilirkişi görevinin gereklerine aykırı davranarak dosyanın boş yere uzamasına ve
müvekkilin mağdur olmasına sebep olmuştur. Tüm bunlar yetmezmiş gibi rapor vermeden ücret
almıştır. Bilirkişi görevini kötüye kullanmış olup hakkında işlem başlatılmasını ve almış olduğu
ücretin de mahkemesine iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. Maddi ve manevi
tazminat talep hakkımız saklıdır. " şeklinde şikayette bulunulmuştur.
Kurulumuz 28/11/2019 tarih ve 2019/1008 Muh. sayılı yazısı ile Giresun 1.Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2017/176 Esas sayılı dava dosyası incelenmek üzere UYAP sistemi üzerinden
istenilmiş, Kurulumuzca ön inceleme raporu hazırlanarak tüm belge ve bilgiler incelenmiştir.
3. Kurulumuz 29/11/2019 tarih 2019/29 sayılı toplantısında alınan karar ile ilgili hakkında
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 63/1-a maddesi uyarınca savunmasının alınması değelendirilmiştir.
İlgiliye savunması için tebligat çıkarılmıştır.

İlgili 16/12/2019 havale tarihli savunmasında; "Başkanlığınız tarafından 05.12,2019
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tarihli 2019/1062 Muh. Sayılı yazıyla, Giresun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/176 Esas sayılı
dava dosyasında yaptığımız bilirkişi raporuyla ilgili olarak Kurulunuza gönderilmiş olunan şikayet
nedeniyle hakkımda bilirkişi raporları yönünden raporların süresinde teslim edilip edilmemesi,
raporlarda Bilirkişi Yönetmeliğinin 55,maddesine aykırılık noktalarından, Bilirkişilik Kanununun
3.maddesinde düzenlenen temel ilkeler ve etik ilkeler bakımından ve de Özellikle uzmanlık alanı
dışında görüş açıklama ve hukuki nitelendirme noktalarından soruşturma yapılmasına ve Bilirkişi
Yönetme!iği’nin 63/1 maddesi uyarınca savunmamın istenmesine karar verilmiş olup, ilgili yazı
10.12.2019 tarihinde tarafıma tevdii olunmuştur. Öncelikle, Giresun 1 .Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2017/176 Esas noiu dosyasına sunmuş olduğumuz 11.10,2019 tarihli kök ve
21.10.2019 tarihli ek raporumuz, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren hazırlanıp ibraz edilen bütün
bilirkişi raporları yönünden, tarafımıza tevdii edildiği tarihler itibariyle çok kısa zaman içerisinde
düzenlenip, ilgili mahkemesine iade edilmiştir. Bilirkişi Yönetmeliğinin 55.maddesinde sıralanan
bilirkişi raporunda olması gerekenler yönünden de tarafımızca düzenlenen ilgili bu raporlar, bu
yönetmeliğe uygun bîr şekilde düzenlenip, mahkemeye sunulmuştur. Hakkımızda soruşturmaya
konu olan uzmanlık alanı dışında görüş açıklama ve hukuki nitelendirme yönünden ise, İlgili
raporlar incelendiğinde, hukuki değerlendirmenin iki raporda da yapılmadığı ve bu
değerlendirmenin Sayın Mahkemenin takdirinde ve değerlendirmesinde olduğu belirtilmiştir.
Uzmanlık alanında görüş bildirme yönünden ise her iki rapor da aynen, “poliçeye müstenit
müşterek mütesesil sorumluluklarının poliçe limitiyle sınırlı olup, keza masraf ve vekalet ücreti
sorumluluklarının da bu miktara isabet eden oranlarda olacağı, dosya içerisindeki kaza tutanağı,
bilirkişi raporu, hastane ve adli tıp kuruntu raporlarında belirlenen oranlarında teminat kapsamı
içerisinde değerlendirilebileceği, söz konusu bahse konu hesaplamanın, ayrı bir uzmanlık alanı
gerektirdiğinden dolayı, konusunda uzman bîr Aktüerya Hesap Uzmanı bilirkişiden tespit ve
hesaplamalarım gösterir rapor alınması gerektiği” şeklînde görüş bildirmiş olup, burada
görüldüğü üzere, tarafımızca uzmanlık alanımız dışında görüş ve kanaat bildirilmemiştir. Kaldı ki,
ekte sunacağımız belgelerden de anlaşılacağı üzere, uzmanlık alanlarımız içerisinde Sigortacılık
alanı da mevcut olup, söz konusu ilgili bu dosyada ise, yapılması istenen hesabın ayrı bir uzmanlık
alanını gerektirdiği anlaşılmış ve Aktüerya Hesap Uzmanı bilirkişiden rapor alınması gerektiği
Sayın Mahkemeye görüşümüz olarak belirtilmiştir.
Bu durumda, yukarıda da açıkladığımız nedenlerden ötürü, Giresun İ.Asliye Hukuk
Mahkemesi 2017/176 Esas sayılı dava dosyasında tarafımızca düzenlenen %ök ve ek raporumuz,
Bilirkişilik Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenmiş olup, hakkımızda açılan
soruşturmanın kaldırılmasını saygıyla arz ederim." şeklinde bildirmiştir.
III. GEREKÇE:
4. Şikayet edilen ilgilinin uzmanlık alanı"45.01 GENEL MUHASEBE" şeklindedir.
İlgili, Giresun 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/176 Esas sayılı dava dosyasında
hesaplama yapmak üzere görevlendirilmiş olup, hazırlamış olduğu bilirkişi raporunun VI. Sonuç ve
Kanaat bölümünde "... Dosya içerisindeki kaza tutanağı, bilirkişi raporu, hastane ve adli tıp
kurumu raporlarında belirlenen oranlarında teminat kapsamı içerisinde değerlendirilebileceği... "
şeklinde bir rapor sunması üzerine davacı vekili tarafından muhasebeci bilirkişi raporuna, herhangi
bir hesaplama yapılmaması ve hukuki nitelendirme yapılması gerekçeleriyle itiraz edilmiştir.
İtiraz üzerine muhasebeci bilirkişiden şifahi olarak verilen kararla alınan ek raporun sonuç
kısmında “Davacı taraf vekilinin itirazına konu olan söz konusu bahse konu hesaplama ayrı bir
uzmanlık alanı gerektirdiğinden dolayı konusunda uzman bir Aktüerya Hesap Uzmanı bilirkişiden
tespit ve hesaplamalarını gösterir rapor alınması gerektiği görüş ve kanaati hasıl olmuştur”
şeklinde görüş belirtilmiştir.
Mahkemece bu ek rapor üzerine Aktüerya konusunda uzman bir bilirkişiden rapor alınması
için yeni bir bilirkişi görevlendirmesi yapılması cihetine gidilmiştir.
Anayasanın 141/4. maddesine göre; “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle
sonuçlandırılması, yargının görevidir.” 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Usul
Ekonomisi İlkesi başlıklı 30. maddesine göre; “Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli
bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.”
Şikayete konu raporun verildiği dosyada, kusur ve maluliyet raporları alındıktan sonra
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cismani zararın belirlenmesi için aktüerya bilirkişisinden rapor alınması gerekirken mahkemece
hakimince verilen ilk yanlış ara kararla hesap bilirkişisinden rapor alınması şeklinde resmen var
olmayan bir bilirkişi ara kararı kurularak dosya şikayet edilen muhasebeci bilirkişiye tevdi edilerek
ikinci yanlış işlem yapılmıştır. Muhasebeci bilirkişi tarafından da kendisinden ne istenildiği hususu
tam açıklığa kavuşturulmadan dosya kabul edilerek üçüncü yanlış işlem yapılmış ve bunun
sonucunda hiçbir işe yaramayan bir rapor hazırlanarak mahkemeye ibraz edilmiştir. Yapılan bu
işlemler ile hem yargılama ekonomisi artırılmış, hem yargılama süresi geciktirilmiştir.
Şikayet edilen bilirkişi tarafından uzmanlık alanına girmeyen bir konudaki görevlendirme
kabul edilerek 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun Temel ilkeler başlıklı 3. Maddesinin 2.
Fıkrasında " Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar
dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz." hükmünün
ihlal edildiği kabul edilmiştir.
Bu durumda şikayet edilen bilirkişinin, uzmanlık alanı dışında dosya kabul etmesi sebebiyle
6754 S.K.'un 13/1-ç maddesinde belirtilen "ç) 3 üncü maddede belirtilen temel ilkelere aykırı
olarak bilirkişilik faaliyetinde bulunulması." hükmüne göre disiplin işlemi uygulanması gerekeceği
değerlendirilmiştir. İhlâlin niteliği, ilgilinin daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olması
değerlendirilerek hakkında UYARMA cezasının verilmesinin hakkaniyete uygun olacağı
değerlendirilmiştir.
IV. KARAR :
5. Şikayet edilenin uzmanlık alanına girmeyen bir konudaki görevlendirme kabul etmek
suretiyle 6754 S.K.'un 3/2 maddesi delaletiyle 13/1-ç maddesini ihlal ettiği kabul edilerek 6754
S.K.'un 13/1-2 maddeleri uyarınca ilgiliye UYARMA CEZASI VERİLMESİNE,
6. Karardan bir suretin ilgilinin ve şikayetçinin elektronik posta adresinden tebliğine,
karardan bir suretin, ilgilinin bağlı olduğu meslek kuruluşuna, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,
7. Bu karara karşı ilgililerin, 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde kararı veren Samsun Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek
üzere ilgiliye en yakın adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına yazılı olarak
itirazda bulunabileceklerine, OYBİRLİĞİ ile karar verildi.26/12/2019
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