BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ NE
GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR ?
Bilirkişilik Yönetmeliği 03.08.2017 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bilirkişilik Kanunu ve Yönetmeliği için TMMOB
Ankara’da çalıştay düzenleyerek kanuna ve
yönetmeliğe katkı sunmaya çalışmıştır. EMO
İstanbul Şubesi Bilirkişilik Komisyonu olarak da bu
çalıştaya katılmış bulunmaktayız.
Ayrıca Kanun ve Yönetmelik ile ilgili olarak
görüş ve önerilerimizi Şube Yönetimine iletmiş
bulunmaktayız.
Yayınlanan yönetmelikte yeniden
yapılan konular aşağıdadır:

düzenleme

• Yayımlanan yönetmelik ile bilirkişilere eğitim alma
ve 5 yıl deneyim şartı getirildi.
• Yönetmeliğin 30. maddesine göre, bilirkişilik
yapmak isteyenlerin, 18 saati teorik ve 6 saati
uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatlik
temel eğitim alması zorunlu olacak.
• Ayrıca, bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen
kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı
saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa
yenileme eğitimi verilecek.
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• Bilirkişilik Yönetmeliği’nde uzmanlık hakkında
da yeni şartlar getirildi. Söz konusu yönetmeliğe
göre uzmanlık şartı 3 yıl ile sınırlıydı. Yeni bilirkişi
yönetmeliğinde ise bilirkişilik yapacağı uzmanlık
alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak şartı
getirilmiştir.
Yönetmeliğe göre bilirkişi olmak için eğitim
zorunlu hale getirilmiştir. Eğitim ile ilgili detaylar
şöyledir:
Yönetmeliğin, 30. Maddesinde:
(1) Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem
kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik
faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve
pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.
(2) Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati
uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders
saatinden oluşur.
(3) Eğitim kuruluşları, Daire Başkanlığının uygun
görüşü ile temel eğitim ders saatini artırabilirler.
(4) 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.
(5) Uygulama eğitimi: Bilirkişi Bilgi Sisteminin
kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet
halinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini
geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin
bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi
faaliyetlerini içerir.
(6) Teorik eğitim ve uygulama eğitiminin içeriği,
yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca
göre Daire Başkanlığınca güncellenebilir.
(7) Temel eğitime katılmak zorunludur. Eğitim
kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam
durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin
1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla
ilişiği kesilir.
(8) Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen
kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı
saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme
eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile
kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde
katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan
bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik
yapmak için başvuruda bulunamaz.
(9) Temel eğitime ilişkin usul ve esaslar genelge ile
belirlenir.
Yönetmeliğin,
33.
Maddesinde:
kuruluşlarına izin verilmesi

Eğitim

(1) Bilirkişilik temel eğitimi Daire Başkanlığınca
izin verilmek kaydıyla; üniversiteler, Türkiye Adalet
Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Barolar Birliği

ve barolar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
ve bağlı odalar, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
ve bağlı odalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
ve esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ile Türk
Tabipleri Birliği ve bağlı odalar tarafından verilebilir.
İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi Daire
Başkanlığınca elektronik ortamda yayımlanır.
(2) İzin için yazılı olarak başvurulur. Başvuruda;
eğitimin içeriği ve sürelerini kapsar şekilde eğitim
programı, eğiticilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları,
yeterlilikleri ile eğitim verilecek mekânlar hakkında
gerekçeli ve yeterli bilgiler verilir.
(3) Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin
incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdığı
tespit edilen eğitim kuruluşuna en çok üç yıl için
geçerli olmak üzere izin verilir.
(4) Daire Başkanlığınca altmış gün içinde yapılacak
inceleme sonucunda başvuran kuruluşun aranılan
nitelikleri taşımadığının tespiti halinde talep
reddedilir ve ilgilisine tebliğ edilir.
Yukarıdaki hususlara ek olarak da Özel Hukuk Tüzel
Kişiliği adı altında firmaların da bilirkişilik alanında
yasal olarak faaliyetine imkan verilmiştir.
Yine yeni kanun ve yönetmelik ile ilgili olarak Adalet
Bakanlığı bünyesinde yeni birimler oluşturulmuştur.
Bunlar; Bilirkişilik Bölge Kurulları, Bilirkişilik Danışma
Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığıdır.
Yeni yasa ve yönetmeliğin ülkemize ve tüm taraflara
hayırlı olmasını ve adalet getirmesini dileriz.
EMO İstanbul Şubesi
40. Dönem Bilirkişilik Komisyonu
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