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........................'ın CİMER ve Adalet Bakanlığı aracılığı ile Kurulumuza intikal eden
şikayetinde özetle, işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Ankara 38. İş Mahkemesi'nin
E:2016/512 sayısında kayıtlı davada, dosyalarının mahkemece uzun süre ele alınmadığı,
10.05.2018 tarihli duruşmada bilirkişi incelemesine karar verildiği, aynı gün bilirkişiye teslim
edildiği, 25.10.2018 tarihli duruşmada raporun sunulmadığı, bu nedenle duruşmanın 19.3.2019
tarihine bırakıldığı, raporun sunulmaması halinde davanın yine uzayacağı belirtilerek, görevinde
gecikmeye sebebiyet veren bilirkişiden şikayetçi olduğunu beyan etmiş, bilirkişi Av.
............................'ün Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu bilirkişilik listesinde kayıtlı olduğu
anlaşılmıştır.
Ankara 38. İş Mahkemesi'nin E:2016/512 sayılı dosyasının incelenmesinde, dava
dosyasının bilirkişi ............................'e 10.05.2018 tarihinde 30 gün süre verilmek suretiyle ıslak
imzalı olarak teslim edildiği, bilirkişi rapor tarihinin ise 14.11.2018 olduğu, raporun hazırlanma
tarihi itibarıyle 5 aylık bir gecikmenin bulunduğu tespit edilmiştir.
Bilirkişi Av. ............................'ün savunmasını verebilmesi için yapılan tebligatın
05/03/2019 tarihinde bizzat kendisine tebliğ edildiği, ancak süresinde savunma yapmadığı, kanuni
süresi sonrasında 20/03/2019 tarihinde Kurulumuza ibraz ettiği savunma dilekçesinde ise kısaca,
dosyanın kendisine verildiği tarih sıralarında babasının rahatsızlığı sebebiyle kendisiyle
ilgilendiğini, nitekim babasının 26.5.2018 tarihinde vefaat ettiğini, bu nedenle Eskişehir'de
bulunduğunu, raporun 14.11.2018 tarihinde teslim ettiğini ve suçlamaların haksız olduğunu
belirttiği görülmüştür.
6754 sayılı Kanunun 13/1-b maddesi şu şekildedir:
"Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya raporun
belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi"
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 53. Maddesi şu şekildedir:
"MADDE 53- (1) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevin, uzmanlığı, özel veya
teknik bilgiyi gerektirmediğini, temel ve alt uzmanlık alanına girmediğini, inceleme konusu iş ve
işlemlerin açıklığa kavuşturulması için alanında uzman başka bir bilirkişi ile işbirliğine ihtiyaç
duyduğunu veya varsa görevden çekinmeyi haklı kılacak bir mazeretinin bulunduğunu,
görevin kendisine verilme tarihinden veya çekinmeyi gerektirecek durumun sonradan
öğrenilmesi halinde bu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde görevlendirmeyi yapan
mercie bildirir."
........................'ın şikayetine dair başvurusu, dosya kapsamı, bilirkişinin süresinden
sonra vermiş olduğu savunması ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,
Bilirkişi Av. ............................'ün mahkeme dosyasını 10.05.2018 tarihinde teslim
almış olduğu ve kendisine verilen 30 günlük süre içerisinde raporunu hazırlamayarak 6754 sayılı
Bilirkişilik Kanunun 13/1-b maddesini ihlal ettiği, bilirkişinin kanuni bir mazeretinin bulunması
halinde yukarıda alıntısı yapılan Bilirkişilik Yönetmeliğinin 53. Maddesine göre mahkemesine
bildirimde bulunması, dosyayı almamak için mazeret bildirmesi veya vereceği bir dilekçe ile
kanuni mazeretini de belirterek dosyayı iade etmesi gerekirken, bu yönde bir girişimde de
bulunmadığından süresinden sonra vermiş olduğu savunmasındaki mazeretine itibar edilmediği,
bilirkişinin 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

ihlal edilen kuralın niteliği ve sonucu ile dosya kapsamı dikkate alınarak bilirkişi Av.
............................'ün uyarılmasına yönelik aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
1-Bilirkişi .................... T.C. kimlik numaralı Av. ............................'ün 6754
sayılı Bilirkişilik Kanunun 13/1-b, 2 maddeleri uyarınca UYARILMASINA,
2-Kararın şikayetçiye ve ilgili bilirkişiye tebliğine,
3-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 62/6 maddesine göre kararın bilirkişinin görev
yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve
görevlendirmeyi yapan 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. 05/04/2019
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