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1. İlgili hakkında Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi 06/03/2019 tarih ve 2019/933 Esas
sayılı yazı ile yapılan şikayetin değerlendirilmesine ilişkindir.
II. SÜREÇ
2. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi 06/03/2019 tarih ve 2019/933 Esas sayılı yazısı
incelenmekle; "Mahkememiz dosyasının 22.05.2018 tarihli celse ara kararı gereğince bilirkişiye
tevdiine karar verildiği, dosyanın 05/06/2018 tarihinde bilirkişi ..............................'e teslim edildiği,
bilirkişiye raporunu hazırlaması için verilen sürede (45 gün) dosyayı teslim etmediği, dosyanın
teslimi için çıkartılan tebligatın 08/11/2018 tarihinde tebliğ edildiği, ancak bilirkişinin 04/03/2019
tarihinde ön inceleme raporu sunduğu anlaşılmış olup bilirkişi kendisine verilen sürede raporunu
sunmadığı gibi herhangi bir mazerette bildirmediği ve yaklaşık 8 aylık bir süre zarfında ek bilirkişi
görevlendirilmesine dair ön rapor sunduğu hususları dikkate alınarak Bilirkişilik Kanununun
13/1-b maddesi kapsamında bilirkişi .............................. hakkında gereğinin takdir ve ifası arz/rica
olunur." şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır.
3. İlgili bilirkişiden Bilirkişilik Yönetmeliğinin 63/1 maddesi uyarınca savunma
istenilmiş olup ilgili 21/03/2019 havale tarihli savunmasında özetle; İlgili dava doyasına bilirkişi
raporu hazırlamak için teslim aldığını, teslim etme süresi içerisinde kendisinin yaşamış olduğu
sağlık sorunları nedenleri ve bilirkişi raporunun zaman alan ve geciktirici inceleme özelliği
nedenleriyle yaptırım uygulanmasını gerektirici nitelikle kasta ve ihmale dayalı bir gecikmenin söz
konusu olmadığını bildirmiş, 18/11/2018 tarihinde itibaren iki aylık doktor raporu fotokopisini
kurulumuza sunmuştur.
III. GEREKÇE:
4. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun "Bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma"
başlıklı 13/1-b maddesi; "(1) Bilirkişiler, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde
sicilden ve listeden çıkarılır:
b) Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya raporun
belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi."
Bilirkişinin görev süresi başlıklı 274/1 maddesi; "(1) Bilirkişi raporunun hazırlanması
için verilecek süre üç ayı geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine, kendisini görevlendiren mahkeme
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gerekçesini göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere uzatabilir.
(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi görevden alınıp, yerine bir
başka kimse, bilirkişi olarak görevlendirilebilir. Bu durumda mahkeme, görevden alınmış olan
bilirkişiden, görevden alındığı ana kadar yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama yapmasını
talep eder ve ayrıca bilirkişinin dizi pusulasına bağlı bir biçimde görevi sebebiyle incelenmek
üzere kendisine teslim edilmiş bulunan dosya ve eklerini mahkemeye hemen tevdi etmesini ister.
(Değişik son cümle: 3/11/2016-6754/53 md.) Ayrıca hukuki ve cezai sorumluluğuna ilişkin
hükümler saklı kalmak kaydıyla, bilirkişiye ücret ve masraf adı altında hiçbir ödeme
yapılmamasına karar verilebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli yaptırımların uygulanması
bilirkişilik bölge kurulundan talep edilir."
5. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 06/03/2019 tarih ve 2019/933 Esas sayılı
dosyasının 05/06/2018 tarihinde ilgiliye teslim edildiği, bilirkişiye raporunu hazırlaması için
verilen sürede (45 gün) dosyayı teslim etmediği, dosyanın teslimi için çıkartılan tebligatın
08/11/2018 tarihinde tebliğ edildiği, ancak bilirkişinin 04/03/2019 tarihinde ön inceleme raporu
sunduğu anlaşılmış olup bu konuda esas itibariyle ihbarda bulunan mahkeme ile savunma sunan
bilirkişi arasında bir ihtilaf yoktur. İlgili bilirkişi görevlendirme yapıldıktan sonra bir takım sağlık
sorunları yaşadığını savunmasında belirtmiş olup buna dair 18/11/2018 tarihinde itibaren iki aylık
doktor raporu ibraz etmiştir. Dosyanın kendisine teslim edildiği 05/06/2018 tarihinden itibaren
kendisine verilen 45 günlük süre 20/07/2018 tarihinde dolmakta olup ilgilinin 18/11/2018
tarihinden itibaren istirahatli olduğu anlaşılmaktadır. Rapor teslim tarihi dolmasına karşın HMK
274/1 maddesi uyarınca mahkemesinden ek süre de istememiştir. Uhdesinde bulunan dosya sayısı
incelendiğinde son 1 yıllık sürede yaklaşık 100 dosyada görevlendirildiği görülmüştür. Bu dosya
sayısının kendisi için fazla olduğunu savunan ilgilinin bu durumu görevlendirme yapan mercie de
bildirmesi ve en azından buna göre sürelerin belirlenmesini istemesi gerekirdi.
6. 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.”
AİHS'nin 6. Maddesinde düzenlenen adil yargılama hakkının bir parçası kabul edilen
yargılamaların makul sürede bitirilmemesi sebebiyle uzun yıllar boyunca ülkemiz AİHM
tarafından tazminata mahkum edilmiştir.
01.07.2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun’un 25 inci maddesiyle yeniden düzenlenen
Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 28 inci maddesinin 7 inci fıkrasında "Soruşturma, kovuşturma
veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin Hâkimler ve Savcılar Kurulunun
görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceği" hüküm altına alınmıştır.
Bu Kanuna göre hazırlanan; hedef sürelerin belirlenmesi ile uygulanmasına dair usul ve
esasları düzenleyen "Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ise 23.06.2017 tarihli 3015 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanmış ve 01.09.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama
Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde öngörülen
usullere göre belirlenen hedef sürelerin, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile idari yargı ilk derece
mahkemelerinde uygulanmasına 03.09.2018 tarihi itibariyle başlanmıştır.
Yargıda hedef süre olarak bilinen bu uygulamanın amacı, yargı faaliyetlerinin uzaması
sebebiyle oluşan yakınmaların ve adaletin gecikmesinin önlenmesi olup, hedef sürelerin
tutturulabilmesi için de yargılama faaliyetinin sujelerinden olan bilirkişilerin kendilerine verilen
sürelerde raporlarını teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır. Yargılamaların aylarca hatta yıllarca
süren bilirkişi raporu alınmasıyla geçirilen sürelerden dolayı hali hazırda davaların taraflarınca
CİMER'e de yoğun şekilde bilirkişiler şikayet edilmektedirler.
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Bütün bu hususlar gözetilerek ilgilinin bilirkişi olarak görevlendirilmesinden sonra
HMK'nun 274/1. Maddesine göre verilen süre içinde raporunu vermediği, mahkemesine mazeretine
dair herhangi bir talepte bulunmadığı anlaşılmakla, bilirkişilik bölge kurullarının yerleşik ortak
uygulaması olarak gecikilen süre kadar süreyle ilgilinin bilirkişi listelerinden çıkarılmasına karar
verilmesi değerlendirilmekle birlikte, ilgilinin savunma dilekçesi ekinde sunduğu sağlık raporuna
göre süreçte ameliyat olarak 2 ay istirahat kullandığı, ameliyat öncesi dönemde de rahatsızlığının
bulunacağı hayatın olağan akışına göre söz konusu olacağından kendisine verilecek disiplin
cezasının daha alt bir yaptırıma dönüştürülerek bu seferlik ilgilinin uyarma cezasıyla
cezalandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
IV. KARAR :
7. İlgili Bilirkişi, ..............................'ün bilirkişi raporunu kendisine mahkemece verilen
sürede ibraz etmemesi gözetilerek 6100 S.K.'un 274/1, 6754 S.K.'un 13/1-b ve 13/2 maddeleri
uyarınca ilgiliye UYARMA CEZASI VERİLMESİNE,
8. Kararın ilgiliye elektronik posta adresinden tebliğine, ihbar eden mahkemeye karardan
bir suretin gönderilmesine,
9. 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. 22/03/2019
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