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Şikayet eden ................... Kooperatifi Vekili Av. ............................ 25/04/2019 havale tarihli
dilekçesinde özetle; taraf oldukları Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/741 esas sayılı
dosyasında bilirkişi olarak atanan ............................'a kök rapor için dosyanın 12/07/2018 tarihinde
teslim edildiğini ,bilirkişinin raporunu 07/11/2018 tarihinde süresinden sonra sunduğunu, ek rapor için
ise dosyanın 01/07/2019 tarihinde bilirkişiye teslim edildiğini bilirkişinin yasal sürede halen raporunu
ibraz etmediğini belirterek kök rapor ve ek raporu kasıtlı olarak süresinde sunmayan bilirkişiden
dosyanın alınmasını ve bilirkişilik belgesinin iptal edilmesini talep etmiştir.
Bilirkişi ............................'ın 2019 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/741 esas sayılı dosyasının mevcut belgeleri
incelendiğinde ; dosyanın rapor hazırlanması için 10/07/2018 tarihinde bilirkişi ............................'a
teslim edildiği ve kendisine 30 günlük süre verildiği, bilirkişinin raporunu ilk duruşma tarihinden bir gün
önce 07/11/2018 tarihinde mahkemeye sunduğu; 07/01/2019 tarihinde ise dosyanın ek rapor için
bilirkişiye teslim edildiği ve kendisine 30 günlük süre verildiği, bilirkişinin 06/03/2019 tarihli dilekçe ile
bir aylık ek süre talep ettiği ,bilirkişiye bir aylık ek süre verildiği ancak bilirkişinin ek süre içerisinde de
raporu ibraz etmediği, 25/04/2019 tarihli duruşmada bilirkişinin uyarılmasına karar verildiği bu
doğrultuda bilirkişiye çıkartılan tebligatın aynı tarihte bilirkişiye elden tebliğ edildiği ,bilirkişinin
raporunu 09/05/2019 tarihinde mahkemeye sunduğu görülmüştür.
Kurulumuz tarafından bilirkişiye savunmasını sunmak üzere tebligat çıkarıldığı, çıkarılan
tebligatın 02/05/2019 tarihinde tebliğ edildiği, ancak bilirkişinin bugüne kadar savunmasını
göndermediği anlaşılmıştır.
24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6754
sayılı Kanunun TEMEL İLKELERİ düzenleyen 3. Maddesinin 1. Fıkrasında "Bilirkişi, görevini
dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir." hükmünün
bulunduğu, bu temel ilkeye göre bilirkişi listesine kayıtlı olsun ya da olmasın tüm bilirkişilerin
kendilerine verilen görevleri maddede belirtilen kriterler çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü
oldukları görülmektedir.
Bilirkişilik Yönetmeliğinin etik ilkeler arasında yer alan 7. Maddesinin 1. Fıkrasında
"Bilirkişi, adalete hizmet etme bilinciyle, görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine
getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler." hükmünün bulunduğu, bu etik ilkeye göre
listeye kayıtlı olsun ya da olmasın tüm bilirkişilerin görevlerini "zamanında" yapmaları gerektiği
görülmektedir.
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 13. Maddesi "Bilirkişilik sicilinden ve listesinden
çıkarılma" başlıklı olup şu şekildedir:
"Madde 13- (1) Bilirkişiler, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde
sicilden ve listeden çıkarılır:
a) Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde gerekli şartların
bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.
b) Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya raporun
belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi.
c) Bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven
duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.
ç) 3 üncü maddede belirtilen temel ilkelere aykırı olarak bilirkişilik faaliyetinde
bulunulması.
d) Bölge kurulu tarafından yapılacak performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli
bulunulmaması.

e) Bilirkişilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde
bulunulmaması.
f) Bilirkişinin sicilden çıkarılmayı talep etmesi.
(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde ihlalin niteliğine
göre sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle listeden
çıkarma yaptırımı uygulanabilir."
Bu madde hükmüne göre Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan
kaçınılması veya raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi durumunda, ilgili
bilirkişi sicilden ve bilirkişilik listesinden çıkarılabilmektedir.
Şikayet dilekçesi, dosya kapsamı ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,
Yukarıda belirtildiği şekilde bilirkişinin hem kök raporunu hem de ek raporunu verilen
süreyi aştıktan sonra sunmak sunarak rapor hazırlanmasında gecikme gösterildiği, bu süre zarfında kök
rapor için mahkemeden ek süre talep edilmediği, ek rapor için ise yasal süreyi aştıktan süre ek süre talep
ettiği ancak bu süreyi de aştığı görevlendirilen bilirkişilerin raporlarını sürelerinde vermelerinin
görevleri gereği ve etik bir ilke olduğu, incelenen evrak içeriği dikkate alındığında somut olayda
bilirkişinin kök rapor ve ek raporu süresinde hazırlamadığı ve böylece bilirkişinin 6754 sayılı Kanunun
13/1-b maddesinde yazılı "Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya
raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi" kuralını ihlal ettiğinin sabit olduğu,
Bilirkişilik Bölge Kurullarının bilirkişilere verilen mahkeme dosyalarını geri alma yetkilerinin
bulunmadığı, ............................'ın ihlal ettiği kuralın niteliği ve sonucu ile dosya kapsamı dikkate
alındığında “bilirkişilikten çıkarma” yaptırımının bu aşamada ağır bir yaptırım olacağı, aynı Kanunun
13/2 maddesi uyarınca bu yaptırım yerine UYARMA yaptırımının yeterli olacağı kanaatine varılmış ve
aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Bilirkişi .................... T.C. kimlik numaralı ............................'ın 6754 sayılı
Bilirkişilik Kanunun 13/1-b,2 maddeleri uyarınca UYARILMASINA
2-Kararın Av. ............................'e ve ilgili bilirkişiye tebliğine,
3-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 62/6 maddesine göre bilgileri bakımından bilirkişinin
görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve
görevlendirmeyi yapan mahkemelere gönderilmesine,
4-Karardan bir suretinin bilgileri bakımından Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesine
gönderilmesine,
5-)6754 sayılı Kanunun 15/1 maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 30
gün içinde Başkanlığımıza verilecek dilekçe veya bir başka Bölge kurulu veya Adli Yargı Adalet
Komisyonu Başkanlığı veyahut Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle
Bilirkişilik Bölge Kurulumuza itirazda bulunulabileceğine,
Oy birliği ile karar verildi. 13/06/2019
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