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             Öncelikle Hukuk sistemimizin kanayan bir yarası olan bilirkişilik sisteminin   bir 

kanun kapsamında  düzen, disiplin ve denetim altına alınarak  yasal bir düzenlemeye 

kavuşturulmasını  yargı camiası açısından son derece önemli olduğunu belirtmek isteriz. 

 

    Bilirkişi kanun tasarı taslağı  derneğimizce incelenmiş ve yapılan incele sonucu  

hemfikir olunan  maddelere değinilmeksizin  bilirkişilik müessesinin  sorunsuz  bir işleyiş   

ve düzene kavuşturulmasına katkıda  bulunmak amacıyla derneğimizin görüş ve  önerileri 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

1- Bilirkişilik mahkeme ve savcılıklar kadar İcra sistemi  için de önem arz etmektedir. 

Tasarıda iki tane kurul bulunmasına rağmen bu kurullarda İcra Dairesinden 

bahsedilmemekte ve hiç bir icra müdürü görevlendirilmemektedir. Üst  kurulda 

olmasa bile bölge kurullarında belli kriterlere sahip bir icra müdürünün yer 

almasının yararlı olacağı inancındayız. Çünkü Gayrimenkul değerleme, Taşıt 

araçları, Fabrika binaları ve ekipmanları ile diğer menkul malların değerlemesinde 

İcra Müdürlüğünce fazlaca bilirkişi görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bu 

düşünceden hareketle Bilirkişilik Bölge Kurulları başlıklı 6. Maddenin 2. Fıkrasına 

(d) maddesinden sonra gelmek üzere: e-  meslekte 10 yıldan fazla çalışmış ve 4 

yıllık fakülte mezunu İcra Müdürleri arasından Adalet Bakanlığınca belirlenen bir 

icra müdürü’ ibaresinin eklenmesi, 
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2- Temel İlkeler Başlıklı 3. Maddenin 4. Bendinde ‘Hakimlik mesleğinin gerektirdiği 

hukuki bilgiyle çözümlenmesi gereken konularda bilirkişiye başvurulamaz’ 

denmektedir. Bilirkişi görevlendirmesi sadece hakim tarafından yapılmamakta, 

savcı ve icra müdürü tarafından da yapılmakta olduğundan burada ‘hakimlik’ 

ibaresinin çıkartılarak maddenin ‘Mesleğin gerektirdiği hukuki bilgiyle 

çözümlenmesi gereken konularda bilirkişiye başvurulamaz’şeklinde düzeltilmesi,  

 

3- Bilirkişiliğe   Kabul Şartları başlığı altında 11. Maddenin (e) bendinde, ‘Bilirkişilik 

yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak’ ibaresi uygulamada 

sıkıntılara neden olabilecektir. Özellikle nadir bulunan uzmanlık alanında bu şart 

nedeniyle büyük şehirlerde sıkıntı olmasa da bazı bölgelerde bilirkişi sıkıntısı 

olabilecektir. Bu maddenin yönetmelikle belirlenmesinin daha uygun olacağı 

inancındayız.  

 

4- Nasıl ki, devlet memurları 65 yaşında zorunlu emekliye ayrılıyorsa, bu yaştan sonra 

da bilirkişilik yapmamalıdır. Çünkü 65 yaşında emekli olmanın sebebi  kişinin akli 

melekelerinin tam olamayabileceği nedeniyle düşünüldüğünden aynı husus 

bilirkişilik müessesinde de geçerlidir. Bu nedenle 11. Maddenin 1. Fakrasına (g) 

maddesinden sonra gelmek üzere, h) 65 yaşını dolduranlar bilirkişilik için müracaat 

edemez ibaresinin eklenmesinin yararlı olacağı inancındayız.  

 

  Bilgilerinize arz olunur.  

 

 

 

        İcra İflas Müdürlüğünde 

                                  Çalışanlar Derneği 

                         

              

  

 

 


