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1. İlgili hakkında yapılan şikayetin değerlendirilmesine ilişkindir.
II. SÜREÇ
1. .....................'un 29/12/2017 tarihli dilekçesinde, ilgilinin ...................'nin resmi
internet sitesinde ünvan olarak A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı-Ceza ve Hukuk bilirkişisi
olarak tanımlandığını hukuk fakültesi mezunu olmadığı halde bu ünvanı kullanarak kamuoyunu
aldattığını, Bilirkişilik yönetmeliği madde 14'de Reklam yasağı ile ilgili hükümleri ihlal ettiği
bildirilerek şikayette bulunulmuştur.
2. Kurulumuzun 05/01/2018 tarih ve 1 sayılı toplantısında; 2018 yılı bilirkişi
listesinde yer alan .................... hakkındaki şikayetin değerlendirilmesinde, şikayet edilenin
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 63/1 maddesi uyarınca savunmasının istenilmesi için tebligat
çıkartılmasına karar verilmiştir.
3. İlgilinin savunmasında özetle, Kendisinin bilirkişilik yaptığını, hakkında yapılan
suçlamaların asılsız olduğunu, web sitesinde hiçbir şekilde hukuk mezuniyeti ile ilgili bir
yazının ve ibarenin bulunmadığını, söz konusu yazının sehven yazıldığını, reklam amacı
olmadığını, yazının kişisel öz geçmiş kısmında bulunduğunu, .................................' un
şikayetine ilişkin yazının kaldırıldığını bildirmiştir.
4. İlgilinin savunma dilekçesi ekinde, şikayete konu kısmın düzeltildiğine ilişkin
internet sayfası çıktısı sunduğu görülmüştür.
İlgili hakkında yapılan şikayet değerlendirilmiş, ilgilinin Bilirkişilik Yönetmeliğinin Madde
14'de Reklam yasağı ile ilgili hükümleri ihlal ettiğini anlaşılmıştır.
III. GEREKÇE:
5. İlgili mevzuat hükümleri şu şekildedir:
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MADDE 14 – (1) Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her
türlü girişim ve eylemde bulunması, internet sitesinde, tabelalarında ve basılı kâğıtlarında sicil
ve listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaktır.
(2) Bilirkişi; bilirkişilik görevi almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına,
rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamaz, kayıt edilmesine rıza
gösteremez. Ancak, bilirkişilik görevi alma amacına yönelik olmamak kaydıyla, internet
sayfasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece adı
soyadı ve mesleki unvanı ile bulunduğu şehrin adını kullanabilir.
(3) Bilirkişi, internet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirecek şekilde internet kısa
yolları kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz.
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 14. Maddesi son derece açık olup bilirkişilerin reklam
sayılabilecek biçimde internet sitesinde bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması halinde
bilirkişilik etik ilkelerine aykırılıkta bulunulduğu anlaşılmakla aşağıdaki şekilde karar
verilmiştir.

IV. KARAR :
6. Bilirkişi ....................'nın çalıştığı firmanın internet sitesinde firma çalışanlarının
tanıtıldığı bölümde ceza ve hukuk bilirkişisi şeklinde kullandığı tabirlerle Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 14. maddesinde düzenlenen Reklam Yasağı ile ilgili hükümleri ihlal ettiği
anlaşılmakla, ilgiliye 6754 S.K.'un 13/1-c ve 13/2 maddeleri uyarınca UYARMA CEZASI
VERİLMESİNE,
7. Kararın ilgili .................... ve şikayet eden .................................'a tebliğine,
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, ya da kurulumuza
gönderilmek üzere ilgiliye en yakın adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu
başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabileceklerine, OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 09.02.2018
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