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DA1TIMLI

Bilirkiilik alaninda yaanan soruniara çözüm getirilmesini ye kurumsal bir yapi
oIuturuImasini hedefleyen 6754 sayili Bi1irkiiIik Kanunu 24. 11 .2016 tarihli ye 29898 sayili
Resmi Gazete'de yayim lanarak yUrurl uge gi rm itir.
Kanunda ongorulen;
Biiirkiilikle ilgili tavsiye niteiiginde karariar almak üzere bi1irkiiiik hizrnetieriyle
ilgisi ye bu alana verecekieri katkilar gozetiierek yuksek yargi organiari, ilk derece
rnahkemeleri, universiteier, rneslek odalari ye mesiek birlikierinden seciien uyelerden
muteekkil Bi1irkii1ik Daninia Kurulu oluturuirnutur.
Biiirkiiiik hizmetlerinin etkin, dUzenli ye verimli bir ekiide yurutUlrnesini sagiamak
ye Kanunun 6 nci maddesiyie verilen gorevieri yapmak Uzere Genel Muduriugumiz
bunyesinde Bilirkiilik Daire Bakanligi kurulmutur.
Biiirkii1ik hizmetierinin rnevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sagiamak,
biiirkiiiige kabul He biiirkiiieri sicii ye listeye kaydetmek ye hiiirki.i1erin denetimini
yapmak amaciyia bolge adliye mahkernelerinin bulundugu Ankara, Antalya, Erzururn,
Gaziantep, Istanbul, lzmir ye Samsun'da biiirkiilik boige kuruilari faaiiyete geçrnitir.
Kanun adlI, idarl ye askerI yargi alaninda her WHO biiirkiilik iaaiiyetini kapsarnakta ye
biiirkiilerin, boige kuruilari tarafindan hazirlanan listelerden seçiimesini ongorrnektedir.
Ozel kanunlarinda biiirkiiiik yapahiiecegi ongoruien kurunilar He biiirkiilik hizmeti
veren kamu kurum ye kuruiuiari, özeliikie Adli Tip Kurumu, Yüksek Saglik Surasi,
jandarma ye polis kriminai iaboratuariari, Merkez Bankasi, Darphane, Kuçükieri Muzir
Neriyattan Koruma Kuruiu, Hifzissihha EnstitüsU ye Mali Sudan Aratirrna Kuruiu gibi
kurumlar bu Kanunun kapsami diinda tutuirnaktadir.
Kanun, mevcut biiirkiiiik sisternimizde oima yan biiirkiiierin egitimi, mesieki
tecrUbesi, katiidi gi mesiek içi egitirnicri veya uzmaniigi gosteren beigeleri dikkate alarak en
liyakatli olaniarin seçiirnesi. bakiiacak en fazla l miktari. bi1irkiiierin denetimi gibi
konularda d üzenlemeier yaprnaktadir.
Yayimiandigi tarihte yururiuge giren Kanunun, Geçici I mci maddesi hükmU geregi
bazi maddelerinin tedrici oiarak uyguianacak olmasi nedeniyie aagidaki hususiarin
biidirilrnesine ihtiyaç duyuimutur.

I. BiIirkii1ikB61ge Kurullari
6754 sayili Biiirkiilik Kanununun 7 nci maddesi uyarinca bilirkiiiik boige kuruilari
gorevlerine baiamitir.
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Bilirkiilik bolge kurullari y e bolge kurulu bakarilarina Kanunun verdigi gorevlerin
etkin ye düzenli bir ekilde yurutOlebilmesi y e bilirkiilik müessesesine.JKanun He getirilen
yeni sisternde uygulayici birimler olan bolge kurullarinin i ye 11emlerindc aksaklik
yaanmamasi için bolge adliye mahkemesi adalet kornisyonlarinca bu kurullarin gerek fiziki
ihtiyaclarinin kar lanmasi gerekse ihtiyac duyacaklari sayida personel in bu kurul larda
gorevlendiri I mesi hususunda gereken hassasiyetin gOsteri Imesi gerekrnektedir.
A. Bilirkiilik Bölge Ku rullarin in Görevleri
Bilirkiilik Kanununun 8 mci rnaddesinde bolge kurullarinin gOrevleri düzenlenmitir.
1- Biiirkiilik BOlge Kurullari gOreve balamalarina muteakip;
Kanunun 8/I mci maddesinin;
• (a) bendi uyarinca bilirkii1ik hizrnetlerini Bilirkiilik Kanunu ye ilgili rnevzuata
uygun olarak yerine getirmek,
• (ç) bendi u yarinca 08.04.20 12 tarihli Bolge Adliye Mahkemesi Adli Yargi Adalet
Komisyonlarinca Bi1irkii Listelerinin DUzenlenmesi l-(akkinda Yönetmelik,
01.06.2005 tarihli Ceza Muhakemesi Kanununa GOre II Adli Yargi Adalet
Kornisyonlannca Bi1irkii Listelerinin Düzenlenmcsi Hakkinda YOnetrnelik ye
05.03.2013 tarihli Ceza Muhakernesi Kanununa Gore Tercürnan Listelerinin
Düzenlenmesi Hakkinda Yönetmelik hukunileririe gore oluturulan 2017 yili
bilirkii ye tercUman bilirkii listelerinde yer alan bilirkiilerden BilirkiiIik Kanunu
ye ilgili mevzuata aykiri olarak faaliyette bulunanlarin bu listelerden cikarilmasina
karar vermek,
GOrevlerini yerine getirecektir.
2- Bi1irkii1ik BOlge Kurullari, Bakanligimiz tarafindan belirlenecek usul ye esaslara
i1ikin duzenieyici iiem1erin ilanina veya yayimlanrnasina niUteakip
Kanunun 8/1 mci maddesinin;
• (b) bendi uyarinca bilirkiilige kabule ye bilirkiilerin sicile ye listeye kaydedilmesine
karar vermek,
• (c) bendi uyarinca sidle kayitli bilirkiiIerin temel ye alt uzrnanlik alanlarina gore
bi1irkiilik listelerini oluturmak,
• (d) bendi uyarinca ilgili rnevzuat çerçevesinde bilirkiilerin denetimini yapmak ye
performansini Olçrnek,
• (e) bendi uyannca Ozel hukuk tuzel kiilerinin biIirkiilik faaliyetinde bulunrnalarina
izin vermek, izinlerini iptal etmek, bilirkii1ie ilikin faaliyet ye raporlarini
denetlernek,
GOrevlerini de yerine getirmeyc halayacaklard i r.
B. BilirkiiIik Bolge Kurulu Bakaninin Görevleri
Bi1irkiilik Kanununuri 9 uncu maddesinde hOlge kurulu bakaninin gOrevleri
dUzenlenm iti r.
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I- Bilirkii1ik Bolge Kurulu Bakani göreve baiarnasina muteakip;
Kanunun 9/1 mci maddesinin;
• (a) bendi uyarinca boige kurulunun uyumlu, verimli ye düzenii çaiimasini sagianiak,
• (b) bendi uyarinca bolge kurulu karariarini uyguiarnak,
• (c) bendi uyarinca boige kurulu topiantilarinin gUndernini belirienmek ye topiantilara
bakan1ik etmek; kurul Uyeierinden en az ikisinin imzasi He verilecek öneriieri
gundeme almak,
• (d) bendi uyarinca sicil ye listeden çikarilmasina karar verilen biiirkiiIerle ilgili
iiern1eri yurutmek,
• (f) bendi uyarinca bilirkiiIere veya biIirkiiiik 1cm bavuru yapanlara ilikin ihtiyac
duyulan bilgi ye belgeleri ilgili kururn veya kuruiulardan istemek, gerektigmnde
ilgilileri davet etmek ye dinlemek,
• (g) bendi uyarinca boige kurulu yazi iieri rnuduriugu personelini denetlernek.
• (g) hendi uyarinca bolge kurulunun diger kurum ye kuru1ular1a i birligi hâlinde
çaIimasini saglamak,
GOrevlerini yerine getirecektir.
2- Biiirkiilik BOlge Kurulu Bakan1ari, Bakaniigimiz tarafindan helirienecek usul ye
esaslara i1ikin duzenieyici iiemierin ilanina veya yayirnlanmasina rnuteakip;
Kanunun 9/1 mci maddesinin;
• (ç) bendi uyarinca Bilirkii1ige kabul edilenlerin sicil ye listeye kayit ilemierini
yurUtmek,
• (e) bendi uyarinca biiirkiiiik temel ilkeleri lie etik ilkeleri Hal ettigi iddia edilen
bi1irkiiier hakkinda bavuru üzerine veya resen gerekii incelenie ye aratirmayI
yaprnak veya yaptirmak.
• (Ii) bendi uyarinca hilirkii raporlarini belirlenen esaslar dâhilinde arivlernek,
• (i) bendi uyarinca yiliik faaliyet raporunu hazirlayarak Bakanliga sunmak,
Görevleri ni de yen ne geti rmeye baiayacakti r.

III. Kamu1atzrma Davalarinda Görevlendirilecek BiIirkiiler
6754 sayili Biiirkiilik Kanunu He birlikte bircok kanunda degiik1ik yapilarak rnevzuat

birlikteligi sag1anmitir. Bu kapsamda 2942 sayilt Kamu1atirrna Kanununun II ye 15 mci
maddeleri ile Geçici 6 nci maddesinde degiiklik yapi1mitir. De6itiri1en 15 mci madde He
daha once karnulatirma davaiannda gOrev yapacak, TUrk Mühendis ye Mimariar Odasina
bagli mesiek odalari ii ye ilce idare kurullari tarafindan o1uturu1an listelerin Valilik
tarafindan onanmasi ile görev alan bi1irkii1erin belirienmesi usulUnden vazgecilerek, söz
konusu davalarda gorcv yapacak bilirkiilerin bilirkiilik holge kurullarinca oluturulacak
listelerden secilrnesi duzenlenmiçtir.
Yapilan Kanun degiikiikleri nedeniyle bir kisim vaiilik(er tarafindan 2942 sayili
Kamu1a.tirrna Kanunu uyarinca mahkemelerce gorev lend iriiecek bilirkiilerin bilirkiiiik
bolge kuruliari tarafindan hazirlanan listelerden seçilecegi gerekcesiyle 2017 yili
bavurularinin iptal edildigi ye yeni listelerin duzenienmedigi Bakanligimiza yapilan
bavurulardan an1ailmitir.
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Ote yandan, her yil ocak ayi içerisinde Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan
hazirlanarak vail I ikiere sunulan, Kurul tarafindan yetki lend in liii i gayr.irnenkui degerlerne
kurululari listesi He gayrimenkul deerieme lisansina sahip kiiier listesinin, yapilan kanun
degiikligi neticesinde 2942 sayili Kamuiatirma Kanunu'nun 15'inci maddesine 6306 sayili
Kanun ile ek fikranin rntiiga olmasi nedeniyie tereddut yaandigindan 2017 ylil 1cm
valilikiere gonderiirnedigi aniaiimitir.
6754 sayili Biiirkiiiik Kanununun Gecici I mci rnaddesinin dOrduncU fikrasi uyarinca,
yayimlanacak yonetmelige uygun olarak oluturuIacak biiirkiilik sicii ye listelerine uygun
bi 1irkii gOreviendiri Imesini sagiarnak amaciyia Bakani igirniz tarafindan yapi lacak I lana
kadar mevcut bilirkii listelerine gore bilirkii gOrevlendiriimesine devarn edilecegi
OngOruirnUtur. Bu kapsamda ilgili Yonetineiigin hazirianmasi ye ilanina iiikin çaiimaiar
devani etmektedir.
Bu itibarla;
2942 sayili Karnulatirma Kanununun 15 mci maddesi uyarinca mahkemeierce
gOreviendiriiecek biiirkiiierin, 2017 yiii için oiuturuian ye valilikierce onayianarak adaict
kornisyoniarina gonderilen kamu1atirma biiirkii listesi var ise bu listelerden, aksi dururnda
ise, yargilama sUreierinin uzarnamasi ye magduriyet yaanmamasi için 6754 sayili Biiirkiiiik
Kanununun Gecici I mci maddesinin dördUncU fikrasi uyarinca Bakanligirnizca yapilacak
ilana kadar, Kanunun yorurioge girdigi 24.11.2016 tarihi itibariyle mevcut oian 2016yiii
kamulatirma bi1irkii listeleni lie Sermaye Piyasasi Kuruiu tarafindan 08.01.2016 yilinda turn
valilikiere gonderilen Kurul tarafindan yetkiiendiriirni gaynimenkul degerieme kuruiuiari
listesi lie gayrimenkul degerieme iisansina sahip kiiier listesi esas alinarak
gOreviendiriimeye devam edilmesinin uygun olacagi degeniendirilmektedir.
IV. Hukukcu Bilirkii Uyguiamasi
6754 sayili Bi1irkiilik Kanunu 3 Uncu maddesinin üçüncü fikrasinda, genet bilgi veya
tecrubeyle ya cia hãkimlik mesieginin gerektirdigi hukuki biigiyie cozumienrnesi rnOmkOn
olan konularda biiirkiiye bavuruiamayacagi lemel bir like olarak düzenIenrnitir. Aynica
Kanunun bi1irkiiii 6e kabul artiarini düzenieyen 10 uncu maddesinin dördOncü fikrasinda
hukuk ogrenimi gOrmQ kiiierin, hukuk aiani diinda ayri bir uzrnaniiga sahip oldugunu ye
birinci fikradaki artiari taidigini beigeiendirrnedigi takdirde biIirkiiiik siciiine ye listesine
kaydedilerneyecegi 6ng6nu1rn0tur.
6100 sayiii Hukuk Muhakemeleni Kanununun 266 nci ye 5271 sayili Ceza
Muhakemesi Kanununun 63 Uncü maddelerinde yapilan degmikiik iie gene] hilgi veya
tecrubeyle ya da hâkirniik meslegmnin gerektirdigi hukuki hiigiyie çOzumlenrnesi rnUmkOn
olan konularda bilirkiiye bavuruiamayacagi açikça düzenlenrnitir.
Ayrica, 2802 sayiii Hâkiniler ye Savcilar Kanununun 63 üncü maddesinde de
degiikiik yapilarak hâkim ye Cumhuriyet savcilarinin biiirkii seçirni ye gOreviendirme
sirasinda Kanuniaria beiirienen kurailara uyrnarnalari 'Iiyarma Cezasini gerektirir bin hal
olarak düzenlenrnitir.
Bu itibaria;
Her ne kadar 2017 yili icin bolge adiiye rnahkernesi adalet komisyoniari ye II adii yargi
adalet komisyonianinca oiuturulan hukuk ye ceza bilirkii listelerinde hukuk ogrenimi
görmu olup hukuk alani diinda ayri bir uzmanliga sahip olrnadigi aniaiian biiirkiiier
buiunrnakta ise de, Bi1irkii1ik Kanunu, Hukuk Muhakemeieri Kanunu, Ceza Muhakernesi
Kanunu, Hâkimler ye Savcilar Kanunu ile ilgiii rnevzuat hUkürnieri dikkate aiinarak bu
kiiierin bii irkii olarak görevlendirilrnernesi hususunda gereki I dikkat ye Ozenin gosteriirnesi
gerekmektedir.
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V. 667 sayili Olaganustu Hal Kapsaminda Alinan Tedbirhre tIikin Kanun
Hükmünde Kararname Geregince Bi1irkiiIik Bolge Kurullari Tarafindan Yapilacak
!lemler
6754 sayili Bi1irki.i1ik Kanunu, bilirkii1ik hizrnetinin bireysel olarak bilirkii1cr

tarafindan yerine getirilmesini görev oJarak düzenlemektedir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununu 284 üncu maddesinde, Turk Ceza Kanunu anlarninda
bilirkiinin kamu gorevlisi oldugu duzenlenmitir.
Görevlendirrne karariyla bilirkii ile kendisini gorevlendiren yargi mercileri arasinda
yargilama gorevinin icrasi kapsarninda kamusal bir bag kurulmaktadir. BiIirkiiler, karnu
hizmeti anlaminda adli hizrnetin ifasina veya ileyiine katki saglamaya yonelik olarak gorev
yaparlar. Bi1irkiiler kiasik idare hukuku anlaminda memur degildirler, ancak bu kii1er adli
hizrnetin yerine getirilmesinde karnu görevi ustlenmektedirler. Bi1irkii1erin verileri gorev
kapsaminda kamu gorevlisi olarak hukuki ye cezai sorumlulukiari bulunmaktadir.
Bu itibarla;
Bi1irkii1ik bolge kurullari tarafindan yapilacak aratirma ye inceleme sonucunda, 667
sayili Kanun Hükmünde Kararnarnenin 4 üncU maddesi uyarinca, terör orgutlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devietin milli guvenhigine kari faaliyette bulunduguna karar verilen
yapi, o1uurn veya gruplara uyeligi, rnensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibati oldugu
degerlendirilen bilirkii1er ile 5 mci madde uyarinca milli guvenlige tehdit oIuturdugu
tespit edilen yap!, o1uum veya gruplara ya da terör orgutlerine uyeligi veya iltisaki ya da
bunlarla irtibati nedeniyle hakiarinda idari 11cm tesis edilenler ile aynl gerekceyle hakiarinda
suç soruturrnasi vcya kovuturmasi yurutuldugu tespit edilen bi1irkiilerin rnevcut bi1irkii
listelerinden cikarilmalarina karar verilecektir.
VI. Bi1irkiilik Asgari Ucret Tarifesi
Kanunun 6 nci maddesinin ikinci fikrasinin (g) bendinde Bilirkii1ik Asgari Ucret
Tarifesinin Daire Bakan1i6imizca behirlenmesi diizenlenmis olup, bu Kanun uyarinca
hazirlanacak Tarife Ekim ayinda Resmi Gazetede yayirnlanacaktir.
6100 sayili Hukuk Muhakerneleri Kanununun 283 uncu maddesinde ye 5271 sayih
Ceza Muhakemesi Kanununun 6754 sayili Yasa ile degiik 72 nci inaddesinde, bilirkii
Ucretinin belirlenmesinde Adalet Bakanliginca cikarilacak ye her yil guncellenecek tarifenin
esas at inacagi duzen1enrniti r.
Yeni Bi1irkii1ik Asgari Ucret Tarifesinin yayimlanacagi tarihe kadar hukuk
rnahkemelerindc 1 Ekim 2016 tarihhi Resmi Gazetede yayinilanarak yururluge giren Hukuk
Muhakerneleri Kanunu Bi1irkii CJcret Tarifesi uygulanacak olup ceza niahkerneleri ye
Curnhuriyet savciliklarinda ise mevcut uyguiarnaya devam edilecektir.

I

ye llem1erin BitirkiiIik Bol-e
VII. Adalet Koinisyonlarinca Yürütüten
Kurullarina Devri He Sikayet ye BavuruIariii Degerlendirilmesi
Bolge adliye rnahkemesi adalet kornisyonlari ile ii adli yargi adatet komisyonlari
tarafindan bi1irkiihikte ilgili yurutulen i ye itemler 15 Subat 2017 tarihine kadar bi1irkii1ik
bolge kurullarina devredilecektir. BiIirkiilik bolge kurullarinin görevine ba1adigi taribten
itibaren bihirkii histelerinde bulunan bi1irkii1er hakkinda yapilacak sikAyet bavuru1ari adalet
kornisyonlari tarafindan ilgisi nedeniyle botge kurullarina gonderilecektir.
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Bu itibarla;
6754 sayili Bi1irkiiIik Kanunu uygulamasi ye yururlugune i1ikin olarak yukarida
belirtilen hususlarda bilgi edinilmesi ye yargi çevrenizdeki daire, mahkeme ye Cumhuriyet
basavci likiarina duyurulmasini arz/rica ederim.

e-irnzalid:r

Fcyzullah TA$KIN
Hâkirn
Bakan a.
Genel MüdUr

DAdHTIM:
GEREM:
- Bolge Adliye ye Bolge Mare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Bakan1ik1ari
- Bolge Adliye Mahkerneleri Cumhuriyet Basavci1ik1ari
- Adli Yargi Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bakan1ik1ari
- Cumhuriyet Basavcihklari
BILGI:
- Hâkimler ye Savcilar Yuksek Kurulu Genel Sekreterligi
- Yargitay Genel Sekreterligi
- Danitay Gene! Sekreterligi
- Askeri Yargitay Bakan1igi
- Askeri Yüksek tdare Mahkernesi Bakan1i6li
- Turkiye Muhendis ye Mimarlar Odalari Birligi
- Turkiye Serbest Muhasebeci Mali Müavirler ye Yerninli Mali Müavir1er Odalari Birligi
- TUrk Tabipler Birligi
- Turkiyc Barolar Birligi
- Sermaye Piyasasi Kurulu
- Valilikler
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