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6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu gereğince oluşturulan İstanbul Bilirkişilik Bölge
Kurulu’nun 18/12/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı neticesinde;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ : İhbar eden Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/41
Talimat sayılı ihbar yazısında özetle: Enez Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/10/2020 tarih ve
2020/48 sayılı dosyasından yazılan talimat gereğince mahallinde keşif yapmak üzere belli gün
ve saatte hakim, katip, mübaşir ve bilirkişiler .............................. ve .......................... ile sigorta
eksperi bilirkişisi ............................. olduğu halde .............................'ın aramalara rağmen
mahkeme kaleminde ya da keşif aracı başında hazır olmadığını, kendisine kayıtlı telefonu ile
ulaşılmaya çalışıldığında telefona cevap vermediğini, diğer bilirkişi telefonundan gönderilen
mesaja cevaben kendisinin 1 saat bekletilmesi sebebiyle keşfe katılamayacağına ilişkin cevap
verdiğini, bu haliyle keşif heyetine katılmadığını, verilen görevlendirmeye uygun
davranmadığını ve kamu görevini ihlal ettiğini beyanla bilirkişi hakkında gerekli incelemenin
yapılmasını talep etmiştir.
Bilirkişi ............................. 03/12/2020 tarihli yazılı savunmasında özetle; Keşan 3.
Asliye Hukuk Mahkemesi kalemi tarafından tarafına 13/11/2020 tarihinde telefon edilerek ilgili
dosya için atama yapılacağı iletildiğinde belirtilen gün ve saatte işleri ve programının yoğunluğu
iletilerek dosyaya görevlendirilmesini istemediğini belirttiğini ancak aynı gün içinde ilgili
atamanın tarafına tebliğ edildiğini, keşif günkü bütün işlerini iptal ederek Keşan 3. Asliye
Hukuk Mahkemesi kaleminde hazır bulunduğunu, yaklaşık 45 dk bekledikten sonra davaya
ilişkin tarafların ve Sayın Hakim'in bildirilen tarih ve saatte hazır bulunmaması ve belirtilen
keşif saatini 45 dk geçmesi nedeniyle diğer ekspertiz görevlerinin gecikmesine de neden
olduğundan ilgili 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden ayrılmak durumunda kaldığını, ilgili
kalemin Covid 19 nedeniyle karantinada olduğunu ve kalemin kapısı ve duyuru panosunda yer
aldığını ve bu durumdan kendinin haberdar edilmediğini, ilgili keşif saatinde vazifesi başında
bulunmadıklarını beyanla savunmasını sunmuştur.
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Toplantı No: 2020/29 Karar No:2020/689

Disiplin dosyası ve eki belgeler incelendiğinde; Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
2020/41 Talimat sayılı dosyasında .............................'ın bilirkişi olarak görevlendirildiği,
bilirkişinin keşfe katılmadığı, bilirkişinin bu haliyle uygun davranmadığı ve kamu görevini ihlal
ettiğinden bahisle şikayette bulunulduğu, bilirkişinin savunmasını sunduğu anlaşılmıştır.
Bilirkişilik Yönetmeliği'nin "Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık" başlıklı 6.
Maddesinde;
(1) Sicile ve listeye kaydolan bilirkişiler ile liste dışından görevlendirilen bilirkişiler, bu
Yönetmeliğin 7 ila 14 üncü maddelerindeki ilkelere ve bilirkişilik göreviyle bağdaştığı ölçüde
13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen etik ilkelere uymakla
yükümlüdürler.
Bilirkişilik Yönetmeliği'nin "Yetkinlik ve Mesleki Özen" başlıklı 7. Maddesinde;
"(1) Bilirkişi, adalete hizmet etme bilinciyle, görevini etkin, zamanında ve verimli
biçimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler.
(2) Bilirkişi, oy ve görüşünü oluştururken uzmanlık alanına ait teknik terim ve ifadeleri,
mümkün olduğu ölçüde, görevlendirmeyi yapan merci ve tarafların anlayabileceği bir dil ile
açıklar.",
6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun "Bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma"
başlıklı 13/1-c Maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 48/1-c Maddesinde ise; "Bilirkişilik
görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve
davranışlarda bulunulması" halinde sicil ve listeden çıkarma yaptırımı veya ihlalin niteliğine
göre Aynı Yasa'nın 13/2 ve Yönetmeliğin 62/3 Maddesi uyarınca "..sicilden ve listeden çıkarma
yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma yaptırımı
uygulanabilir" düzenlemeleri yer almaktadır.
Eldeki soruşturma dosyasına konu olayda; bilirkişinin görevlendirildiği dosyada tespit
edilen saat itibariyle ilgili mahkeme kaleminde hazır bulunduğu ancak o saatte diğer heyetin
hazır bulunmadığı gerekçesiyle mahalden ayrıldığı sabit olup, mevcut durumda bilirkişinin
mahkeme heyetiyle irtibata geçerek verilecek bilgi doğrultusunda hareket tarzı belirlemesi
gerekirken, meydana gelen koordinasyon aksaklığını bahane ederek mahkeme kaleminden
ayrıldığı, bu şekilde Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 7. maddesinde düzenlenen yetkinlik ve mesleki
özen ilkesini ihlal ettiği anlaşılmakla, bilirkişinin savunması ve ihlalin niteliğine göre; 6754
Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13/1-c maddesi yollamasıyla 13/2. maddesi uyarınca hakkında
"UYARMA" yaptırımı uygulanmasına dair aşağıdaki şekilde karar oluşturulmuştur.
KARAR: Yukarıda açıklanan gerekçeye göre,
1-Bilirkişi ............................ (......................) hakkında 6754 Sayılı Bilirkişilik
Kanunu'nun 13/1-c maddesi yollamasıyla 13/2. maddesi uyarınca hakkında uyarma disiplin
yaptırımı uygulanmasına,
2-Kararın bir suretinin bilirkişiye tebliğine,
3-6754 Sayılı Yasanın 15/1 maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün
içerisinde İstanbul Bilirkişilik Bölge Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere 18/12/2020 günü
yapılan toplantı sonucu oy birliği ile karar verildi.
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