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Meslek ve meslek alanına ilişkin yargıya taşınmış olan
konularda, Bilirkişilik hizmeti verecek veya vermeyi düşünen
meslektaşlarımızın, güncel Bilirkişilik Yönetmeliği esas alınarak
hazırlanmış olan bu broşürün, mesleki üretimimize
katkı sağlaması umuduyla.
Teknolojinin hızla gelişmesi, bilgi ve
kaynaklarının çoğalması karşısında
uyuşmazlığı çözmek ve bu suretle de
adaleti tesis etmek görevini taşıyan
yargı mercilerinin muhasebe, tıp, istatistik, peyzaj mimarlığı gibi uzmanlık alanlarında konunun uzmanlarının
görüşlerine başvurmaları son derece
önemli ve gereklidir.

Mahkemenin bağlı bulunduğu adli
komisyon listesinden seçilmesi zorunludur. Listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması halinde, diğer bölge kurulları
bilirkişilik listelerinden, burada da bulunmaması halinde, belirli şartları taşımaları kaydıyla listelerin dışından
bilirkişi görevlendirilebilecektir.

Bu gereklilik sebebiyle 24.11.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren 6754 sayılı Bilirkişilik
Kanunu ile Kanunun uygulanmasına
ilişkin 03.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bilirkişilik Yönetmeliği; bilirkişiliğe başvuru ve kabul
şartlarını, bilirkişilerin niteliklerini,
eğitimini, sicil ve listeye kaydını, görevlendirilmesini, uymaları gereken
temel ve etik ilkeleri, çalışma esaslarını, denetimini, sicil ve listeden çıkarılmasını düzenlemektedir.

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİNİ VERMEYE YETKİLİ MİDİR?

Söz konusu mevzuata göre bilirkişi;
çözümü uzmanlığı, özel veya teknik
bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi
için kendisine başvurulan gerçek veya
özel hukuk tüzel kişisini ifade etmektedir.
6754 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra adli ve idari yargıda
bilirkişi seçimi, seçimi yapacak olan

Odamız, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın
belirlemiş olduğu nitelikleri haiz olduğu için bilirkişilik temel eğitimini
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir illerinde vermek konusunda
Bakanlıktan gerekli izinleri almıştır.
Odamızdan alacağınız eğitim ile Bakanlığa başvurabilir, bilirkişi listelerine kaydınızı yaptırabilirsiniz.
ODA TARAFINDAN VERİLEN BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ
ve SÜRESİ NEDİR?
Bilirkişi, kanunlarda yer alan esaslar
ve Bakanlık tarafından belirlenen ilkeler kapsamında bilirkişiliğe başvuru
öncesinde bir takım zorunlu eğitimleri almak zorundadır.

Eğitim temel, teorik ve pratik bilgileri
içermektedir.
Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve
altı saati uygulamalı olmak üzere en
az yirmi dört ders saatinden oluşur.
Teorik eğitim; yargılama hukukunun
genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken
nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel
ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin
usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve
tekniğini kapsar.
Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik
teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya
ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile
uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.
Temel eğitimin tümüne, eğitim süresince verilen tüm derslerin ise
1/12’sine katılım zorunludur.
Bilirkişiler, sicile kayıt oldukları tarihten itibaren üç yılda bir defa teorik ve
uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi almak
zorundadırlar.
Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına
dair bir belge verilir.
BİLİRKİŞİ OLABİLMENİN ŞARTLARI NELERDİR?
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk

Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıldan fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik
veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından
mahkûm olmamak,
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya
bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış
olmak,
ç) Disiplin yönünden meslekten
veya memuriyetten çıkarılmamış
ya da sanat icrasından veya mesleki
faaliyetten geçici ya da sürekli olarak
yasaklanmamış olmak,
d) Başka bir bölge kurulunun listesine
kayıtlı olmamak,
e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla
tamamlamak,
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha
fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu
süre kadar fiilen çalışmış olmak,

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği
aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan
uzmanlık alanını gösteren diploma,
meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık
belgesi, ustalık belgesi veya benzeri
belgeye sahip olmak,
ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik
temel ve alt uzmanlık alanlarına
göre belirlediği yeterlilik koşullarını
taşımak.
BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURULAR
NEREYE VE NASIL YAPILIR?
Bilirkişilik başvuruları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 03/08/2017
tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca her yıl Yönetmeliğin 41 inci
maddesine göre belirlenecek tarihe
bilirkişilik başvurularına ilişkin ilan
yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru
şekli, başvuruların yapılacağı yerler,
başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.
Başvuru takvimi her yıl Bilirkişilik
Daire Başkanlığı tarafından önceden
belirlenerek ilan edilmektedir. http://
bilirkisilik.adalet.gov.tr veya http://
bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/
bolgekurullari.html
adreslerinden
ulaşılabilecek bilirkişilik bölge kurullarının yayınlayacağı ilanlar üzerine
ilgililerin, her yıl belirlenecek tarih
aralığında kullanıma açılan “Başvuru
Yap” menüsünden adımlar takip edi-

lerek, istenen belgeler eksiksiz olarak
başvuraya eklenmesi gerekmektedir.
Otomatik olarak oluşacak başvuru
formu indirilerek eksik bilgiler girildikten sonra e-imza veya mobil imza
ile imzalanarak başvuruya eklenecektir. Başvuru yapmak isteyen ilgilinin
yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu
bölge kuruluna ya da bölge kurulunun
bulunmadığı yerlerde ilk derece mahkemesi adli veya idari yargı adalet komisyonuna başvuru formu ve istenen
belgelerle birlikte şahsen de başvuru
yapılabilmektedir.
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER NELERDİR?
1) Gerçek kişiler için;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
yabancılar için pasaport veya yabancı
kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
Bölge kurulunun yetki çevresinde
oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.
Uzmanlık alanını gösteren diploma,
meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık
belgesi, ustalık belgesi veya benzeri
belgelerin aslı veya onaylı sureti.
Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı
olmak zorunda olanlar için, meslek
kuruluşuna üye olduğuna dair son altı
ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi
veya oda kayıt belgesi.
Daire Başkanlığı tarafından daha faz-

la bir süre belirlenmemiş olmak kaydıyla, bilirkişilik yapacağı uzmanlık
alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını
gösterir belge.
Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da
sürekli olarak yasaklı olmadığına dair
kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya
çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.
Bilirkişilik temel eğitimini tamamladığına dair belge.
Banka hesap numarası.
2) Özel hukuk tüzel kişileri için;
Şirketler için ticaret sicil tasdiknamesi,
diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine
devam ettiğini gösterir belge.
Tüzel kişi bünyesinde faaliyet gösteren gerçek kişi bilirkişileri ve uzmanlık
alanlarını gösterir liste.
Banka hesap numarası.
MERSİS numarası.
Daire Başkanlığı tarafından gerekli
görülen diğer belgeler.

kurulu tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere bilirkişilik yetki belgesi
verilir.
Listeye yeni giren bilirkişiye, bölge
kurulunca veya bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk
derece mahkemesi adli yargı adalet
komisyonunca daha önce belirlenen
ve ilan edilen tarihlerde yemin ettirilir.
Sicil numarası verilen bilirkişiler, önce
bilirkişi siciline ardından bölge kurulları tarafından oluşturulan bilirkişi listelerine kaydedilir ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren
hallerde bilirkişiler, bölge kurullarınca
düzenlenen bu listelerden seçilip görevlendirilir.
http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bolgekurullari.html adresinden
bağlı bulunduğunuz bölge kurulunun
sayfasına girerek ilgili yılda görev yapacak olan bilirkişilerin isimlerine ve
uzmanlık alanlarını inceleyebilirsiniz.
UZMANLIK ALANLARI NE ZAMAN
VE NASIL BELİRLENECEK?

BAŞVURU SONRASI SÜREÇ NASIL
İLERLİYOR?

Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel
ve alt uzmanlık alanlarını ile bu alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması
gereken nitelikler Bilirkişilik Daire
Başkanlığı tarafından belirlenerek
ilan edilecektir. Daire Başkanlığı tarafından usul ve esaslar belirleninceye kadar başvurular temel uzmanlık
alanlarından yapılacaktır.

Başvurusu mevzuattaki şartlara göre
değerlendirip kabul edilenlere, bölge

***

Yukarıdaki belgelerin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi,
aslına uygunluğu kontrol edildikten
sonra bölge kurulu başkanının görevlendirdiği memur tarafından isim ve
unvan yazılarak tasdik edilir.

Oda tarafından verilen eğitimlerin duyuru ve tarihleri ile eğitim içeriklerine http://www.peyzaj.org.tr/ adresinden, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği’ne, Bilirkişilik Asgari
Ücret Tarifesine, Bakanlık duyuru ve ilanları ile temel eğitim
materyallerine http://bilirkisilik.adalet.gov.tr adresinden,
Bölge Kurullarının duyuru, ilan ve güncel bilirkişi listelerine
http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bolgekurullari.html
adresinden ulaşabilirsiniz.
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