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Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi 17.04.2019 tarih ve 2018/89 Esas sayılı müzekkeresi
ile bilirkişiler .........................., .......................... ve ..........................'ya rapor tanzim etmeleri için dosyanın
teslim edilip bilirkişilere 75 gün süre verildiği, müteakiben talep doğrultusunda rapor tanzim süresinin 30
gün uzatıldığı, 105 günlük süreye rağmen bilirkişilerin 16.04.2019 tarihine kadar raporlarını mahkemeye
sunmadıklarını beyan edilerek bilirkişiler hakkında gereğinin takdir ve ifasına karar verilmesi talep
edilmiştir.
Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2018/89 Esas sayılı dosyamızın kurulumuza
intikal eden evraklarının tetkikinden; vergi usul kanununa muhalefet suçundan dolayı sanık ...........................
açılan kamu davasında rapor tanzimi için dosyanın 05.12.2018 tarihli "Bilirkişi İnceleme ve Teslim
Tutanağı" ile .........................., .......................... ve ..........................'ya teslim edildiği, tutanakta dosya ve
eklerinin teslim alındığı konusunda bilirkişi ..........................'nın ıslah imzasının bulunduğu, rapor tanzimi
için bilirkişilere 75 günlük süre verildiği, müteakiben bilirkişi heyetinin 08.03.2019 tarihli dilekçesi ile ek
süre talebi üzerine bilirkişilere 30 günlük ek süre tanındığı, 105 günlük rapor tanzim süresi nazara
alındığında bilirkişilerin raporlarını en geç 21.03.2019 tarihinde teslim etmeleri gerekirken 16.04.2019 tarihi
itibari ile raporlarını ibraz etmediklerinden bahisle, bilirkişiler hakkında kurulumuza suç duyurusunda
bulunulduğu görülmüştür.
Bilirkişiler .........................., .......................... ve ..........................'nın kurulumuza hitaben
vermiş oldukları yazılı ve aynı mahiyetteki savunmalarında özetle; kendilerine teslim edilen dosyanın, ana
dosyası ile birlikte 2 klasör ekli belge ve tomar halinde vergi tutanağı raporu ve vergi suç raporlarından
oluştuğunu, dava dosyasına ekli olarak 17 ayrı iddianame bulunduğunu, dosyanın tetkiki için 23 ayrı
dosyanın incelenmesi gerektiğini, bu nedenle mahkemeden 30 günlük ek süre talebinde bulunulduğunu, bu
süreden sonra ikinci kez ek sürenin sistemden verilemediğini, dosya kapsamı nazara alındığında raporun
yazılmasının oldukta uzun bir zaman alacağını beyan ederek, en geç 10 günlük kısa bir süre içerisinde
raporun tamamlanıp mahkemeye teslim edileceğini beyan ettikleri görülmüştür.
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.
Mahkeme ihbar yazısı, dosya kapsamı, bilirkişinin savunması ve mevzuat hükümleri
birlikte değerlendiriliğinde,
Bilirkişilerin 05.02.2018 tarihli tutanak ile dosyaya teslim alıp ek süre ile birlikte 105
günlük süre sonunda en geç 21.03.2019 tarihinde raporlarını teslim etmeleri gerekirken 16.04.2019 tarihi
itibariyle raporlarını ibraz etmedikleri, dosya kapsamı dikkate alındığında mahkemece verilen sürenin
raporun hazırlanması için yeterli olduğu ve bu yöndeki mazeretlerin kabul edilebilir nitelikte olmadığı, bu
şekilde bilirkişilerin 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 ettiklerinin sabit olduğu, bilirkişilerin ihlal ettikleri 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 uyarılma yaptırımının yeterli olacağı kanaatine
varılarak aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Bilirkişiler .........................., .......................... ve ..........................'nın 6754 sayılı
Bilirkişilik Kanunun 13/1-b, 2 maddesi uyarınca UYARILMALARINA,
2-Kararın ilgili bilirkişilere tebliğine,
3-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 62/6 maddesine göre kararın bilgileri bakımından,
bilirkişilerin görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
ve Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine,
4-6754 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. 23/05/2019
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