ADALET KOMĠSYONUNUN KABUL ETTĠĞĠ METĠN
BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; bilirkiĢilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve
denetimine iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiĢilik için etkin ve verimli bir
kurumsal yapı oluĢturulmasıdır.
(2) Bu Kanun adli, idari ve askeri yargı alanında yürütülen her türlü bilirkiĢilik
faaliyetini kapsar.
(3) Kanunlarda bilirkiĢilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı
mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüĢ bildiren kamu kurum ve kuruluĢları bu
Kanunun kapsamı dıĢındadır.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) BilirkiĢi: Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve
görüĢünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için baĢvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel
kiĢisini,
c) Bölge kurulu: BilirkiĢilik bölge kurullarını,
ç) Daire BaĢkanlığı: Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
kurulan BilirkiĢilik Daire BaĢkanlığını,
d) DanıĢma Kurulu: BilirkiĢilik DanıĢma Kurulunu,
e) Temel eğitim: Kanunlarda yer alan esaslar ve Bakanlık tarafından belirlenen ilkeler
kapsamında bilirkiĢilik faaliyeti öncesinde verilen zorunlu eğitimi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 3- (1) BilirkiĢi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız
ve objektif olarak yerine getirir.
(2) BilirkiĢi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar
dıĢında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.
(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkiĢiye baĢvurulamaz.
(4) BilirkiĢi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup,
görevinin icrasını kısmen yahut tamamen baĢka bir kimseye devredemez.
(5) BilirkiĢi görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği
sırların gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkiĢilik görevi sona erdikten
sonra da devam eder.
(6) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden
ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkiĢi
görevlendirilemez.
(7) Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır.
(8) Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi ile bu Sisteme entegre biliĢim sistemleri veya
yazılımlar vasıtasıyla ulaĢılabilen bilgiler veya çözülebilen sorunlar için bilirkiĢiye
baĢvurulamaz.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM
BilirkiĢilik DanıĢma Kurulu, BilirkiĢilik Daire BaĢkanlığı ve BilirkiĢilik Bölge Kurulları
BilirkiĢilik DanıĢma Kurulu
MADDE 4- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere BilirkiĢilik
DanıĢma Kurulu kurulmuĢtur.
(2) DanıĢma Kurulu aĢağıdaki üyelerden oluĢur:
a) Adalet Bakanlığı MüsteĢarı.
b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri.
c) Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü.
ç) Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel Müdürü.
d) Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulu tarafından Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinden
seçilen birer üye olmak üzere toplam iki kiĢi.
e) DanıĢtay BaĢkanlık Kurulu tarafından DanıĢtay idari dava daireleri ve vergi dava
dairelerinden seçilen birer üye olmak üzere toplam iki kiĢi.
f) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilen
toplam üç kiĢi.
g) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından, istekleri bulunan,
bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev yapan birer hâkim olmak üzere seçilen
toplam iki kiĢi.
ğ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından, istekleri bulunan ve
birinci sınıf olan; adli yargı ilk derece hukuk ve ceza mahkemelerinde görev yapan birer
hâkim, bir Cumhuriyet savcısı ve idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde görev
yapan birer hâkim olmak üzere seçilen toplam beĢ kiĢi.
h) Adalet Bakanlığı tarafından Adlî Tıp Kurumunda görev yapanlar arasından seçilen
bir kiĢi.
ı) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
AraĢtırma Kurumunda görev yapanlar arasından seçilen bir kiĢi.
i) ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Kriminal Daire
BaĢkanlığında ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire BaĢkanlığında görev yapanlar
arasından birer olmak üzere seçilen toplam iki kiĢi.
j) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından avukatlar arasından seçilen bir
kiĢi.
k) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından mühendis
veya mimarlar arasından seçilen bir kiĢi.
l) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları
Birliği Yönetim Kurulu tarafından serbest muhasebeci mali müĢavir veya yeminli mali
müĢavirler arasından seçilen bir kiĢi.
m) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir kiĢi.
n) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından seçilen
bir kiĢi.
o) Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir kiĢi.
(3) DanıĢma Kurulunun BaĢkanı Adalet Bakanlığı MüsteĢarıdır. MüsteĢar gerekli
gördüğünde yardımcılarından birini Kurula BaĢkanlık etmek üzere görevlendirebilir. BaĢkan,
DanıĢma Kurulunu temsil eder ve Kurul toplantılarının gündemini belirler.
(4) Ġkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan üyeler dıĢındaki DanıĢma
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
(5) DanıĢma Kurulu üyeliğinin ölüm, emeklilik, istifa, atama ve benzeri nedenlerle
boĢalması hâlinde, boĢalmayı takip eden on beĢ gün içinde yeni üyenin seçimi yapılır.

(6) DanıĢma Kurulu toplantılarına, uzman kiĢiler ile kamu ya da özel kurum veya
kuruluĢların temsilcileri davet edilerek görüĢleri alınabilir.
(7) DanıĢma Kurulu, her takvim yılında iki defa toplanır. BaĢkan gerekli gördüğü
hâllerde DanıĢma Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.
(8) DanıĢma Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire BaĢkanlığı tarafından yerine
getirilir.
BilirkiĢilik DanıĢma Kurulunun görevleri
MADDE 5- (1) BilirkiĢilik DanıĢma Kurulunun görevleri Ģunlardır:
a) BilirkiĢilik hizmetlerinin yürütülmesinde yaĢanan sorunlar hakkında çözüm
önerilerinde bulunmak.
b) Daire BaĢkanlığının görev alanına giren konular hakkında önerilerde bulunmak.
c) Daire BaĢkanlığının ve bölge kurullarının yıllık faaliyetleri hakkında önerilerde
bulunmak.
ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
BilirkiĢilik Daire BaĢkanlığı ve görevleri
MADDE 6- (1) BilirkiĢilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir Ģekilde
yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Adalet
Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü bünyesinde BilirkiĢilik Daire BaĢkanlığı kurulur.
Daire BaĢkanlığı, bir daire baĢkanı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluĢur.
(2) Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) BilirkiĢilik hizmetlerine iliĢkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit etmek.
b) Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkiĢilerin sahip olması gereken nitelikleri
belirlemek.
c) BilirkiĢilerin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri belirlemek.
ç) Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkiĢilerin uyacağı rehber ilkeleri ve
hazırlayacağı raporların standardını belirlemek.
d) BilirkiĢilik temel eğitimine iliĢkin usul ve esasları belirlemek, eğitim verecek eğitim
ve öğretim kurumları ile diğer kurumların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin vermek, bu
kurum ve kuruĢları listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak.
e) Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini dikkate alarak bilirkiĢilik
temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara iliĢkin usul ve esasları
belirlemek, bu kiĢilerin listesini oluĢturmak ve yayımlamak.
f) BilirkiĢilerin denetimine ve performansına iliĢkin usul ve esasları belirlemek.
g) BilirkiĢiliğe kabule iliĢkin usul ve esasları belirlemek.
ğ) BilirkiĢilik Asgari Ücret Tarifesini belirlemek ve her yıl güncellemek.
h) Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkiĢilerin aylık olarak bakacağı iĢ sayısını
belirlemek.
ı) BilirkiĢi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kiĢilerinin ve bu tüzel kiĢilik
bünyesinde bilirkiĢi olarak çalıĢacak kiĢilerin taĢıması gereken nitelikleri belirlemek.
i) BilirkiĢi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kiĢilerinin temel ve alt uzmanlık
alanları ile yetki çevrelerini belirlemek.
j) BilirkiĢiliğe kabul Ģartları bakımından 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e)
bendinde aranan asgari çalıĢma süresini, temel ve alt uzmanlık alanlarına göre artırmak.
k) Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlamak.
l) Görev alanına giren konularda bilim komisyonları veya çalıĢma grupları oluĢturmak.
m) DanıĢma Kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek.
n) BilirkiĢilikle ilgili uygulamaları izlemek, sorunları tespit etmek ve bu sorunlara
çözüm önerileri geliĢtirmek.

o) BilirkiĢilik alanında her türlü istatistiki veriyi toplamak ve bu alana iliĢkin
planlamaları yapmak.
ö) BilirkiĢilik sicilini ve listesini tutmak.
p) BilirkiĢilikle ilgili yayınlar ile bilimsel çalıĢmaları teĢvik etmek ve desteklemek.
r) BilirkiĢiliğe iliĢkin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panel gibi bilimsel
organizasyonları düzenlemek veya desteklemek.
s) Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak.
Ģ) BilirkiĢilik listelerinden çıkarılanlar ile bilirkiĢilik yapmaktan yasaklananların
listesini tutmak ve yayımlamak.
t) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
BilirkiĢilik bölge kurulları
MADDE 7- (1) Her bölge adliye mahkemesinin kurulu bulunduğu yerde bir
bilirkiĢilik bölge kurulu kurulur.
(2) Bölge kurulu aĢağıdaki üyelerden oluĢur:
a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından istekleri bulunan ve
bölge kurulunun bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından seçilen bir kiĢi.
b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından bölge kurulunun
bulunduğu il merkezi adli yargı ilk derece hukuk ve ceza mahkemelerinde görev yapan birer
hâkim ve bir Cumhuriyet savcısı ile idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde
görev yapan birer hâkim olmak üzere seçilen toplam beĢ kiĢi.
(3) Bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
tarafından seçilen üye, bölge kurulunun baĢkanıdır. BaĢkanın yokluğunda en kıdemli üye
baĢkana vekalet eder.
(4) Kurulun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere bölge adliye mahkemesinde
bir yazı iĢleri müdürlüğü kurulur. Bu müdürlükte bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu
tarafından görevlendirilen bir müdür ile yeteri kadar memur bulunur.
(5) Bölge kurulu, ayda bir toplanır. Kurul baĢkanı, kurulu her zaman toplantıya
çağırabilir. Bölge kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile karar alır.
(6) Bölge kurullarının denetimi, adalet müfettiĢlerince yapılır.
BilirkiĢilik bölge kurullarının görevleri
MADDE 8- (1) BilirkiĢilik bölge kurullarının görevleri Ģunlardır:
a) BilirkiĢilik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini
sağlamak.
b) BilirkiĢiliğe kabule ve bilirkiĢilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek.
c) Sicile kayıtlı bilirkiĢilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkiĢilik
listelerini oluĢturmak.
ç) BilirkiĢilerin sicil ve listeden çıkarılmasına karar vermek.
d) Ġlgili mevzuat çerçevesinde bilirkiĢilerin denetimini yapmak ve performansını
ölçmek.
e) Özel hukuk tüzel kiĢilerinin bilirkiĢilik faaliyetinde bulunmalarına izin vermek,
izinlerini iptal etmek, bilirkiĢiliğe iliĢkin faaliyet ve raporlarını denetlemek.
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
BilirkiĢilik bölge kurulu baĢkanının görevleri
MADDE 9- (1) Bölge kurulu baĢkanının görevleri Ģunlardır:
a) Bölge kurulunun uyumlu, verimli ve düzenli çalıĢmasını sağlamak.
b) Bölge kurulu kararlarını uygulamak.

c) Bölge kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantılara baĢkanlık etmek.
ç) BilirkiĢiliğe kabul edilenlerin sicil ve listeye kayıt iĢlemlerini yürütmek.
d) Sicil ve listeden çıkarılmasına karar verilen bilirkiĢilerle ilgili iĢlemleri yürütmek.
e) BilirkiĢilik temel ilkeleri ile etik ilkeleri ihlal ettiği iddia edilen bilirkiĢiler hakkında
baĢvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve araĢtırmayı yapmak veya yaptırmak.
f) BilirkiĢilere veya bilirkiĢilik için baĢvuru yapanlara iliĢkin ihtiyaç duyulan bilgi ve
belgeleri ilgili kurum veya kuruluĢlardan istemek, gerektiğinde ilgilileri davet etmek ve
dinlemek.
g) Bölge kurulu yazı iĢleri müdürlüğü personelini denetlemek.
ğ) Bölge kurulunun diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği hâlinde çalıĢmasını
sağlamak.
h) BilirkiĢi raporlarını belirlenen esaslar dâhilinde arĢivlemek.
ı) Yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Bakanlığa sunmak.
i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bölge kurulu baĢkanı münhasıran bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirir;
bölge kurulu baĢkanına baĢka bir görev verilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BilirkiĢiliğe Kabul, BilirkiĢilik Sicili ve BilirkiĢilik Listesi
BilirkiĢiliğe kabul Ģartları
MADDE 10- (1) BilirkiĢilik faaliyetinde bulunacak gerçek kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar
aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile Devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat
karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı
bilirkiĢilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum
olmamak.
b) Daha önce kendi isteği dıĢında bilirkiĢilik sicilinden çıkarılmamıĢ olmak.
c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamıĢ ya da sanat
icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamıĢ olmak.
ç) BaĢka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
d) BilirkiĢilik temel eğitimini tamamlamak.
e) BilirkiĢilik yapacağı uzmanlık alanında en az beĢ yıl fiilen çalıĢmıĢ olmak ya da
daha fazla çalıĢma süresi belirlenmiĢ ise bu süre kadar fiilen çalıĢmıĢ olmak.
f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan Ģartları
haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma,
mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
g) BilirkiĢilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koĢullarını
taĢımak.
(2) Özel hukuk tüzel kiĢilerinin bünyesinde bilirkiĢi olarak çalıĢacak kiĢiler
bakımından da birinci fıkradaki Ģartlar aranır.
(3) Daha önce yaptığı baĢvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı
gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkiĢilik yapmak için baĢvuruda
bulunamazlar.

(4) Hukuk öğrenimi görmüĢ kiĢiler, hukuk alanı dıĢında ayrı bir uzmanlığa sahip
olduğunu ve birinci fıkradaki Ģartları taĢıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkiĢilik siciline
ve listesine kaydedilemez.
BilirkiĢiliğe baĢvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt
MADDE 11- (1) BilirkiĢiliğe baĢvuru, ilgilinin yerleĢim yerinin veya mesleki
faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ya da adli veya idari yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonuna ilgili belgeler eklenmek suretiyle yazılı olarak yapılır.
Adalet komisyonlarına yapılan baĢvurular, bölge kuruluna gönderilir.
(2) BaĢvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması hâlinde, baĢvuru
sahibine belgeleri tamamlaması için on beĢ gün süre verilir. Eksik belgelerin tamamlanması
hâlinde bölge kurulu tarafından baĢvuru hakkında karar verilir.
(3) Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle baĢvuranın 10 uncu
maddedeki Ģartları taĢıyıp taĢımadığını değerlendirir ve Ģartları taĢıyanlar arasından
baĢvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren
belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.
(4) BilirkiĢiliğe kabul edilenler, sicile üç yıl için kaydedilir.
BilirkiĢilik sicilinin ve listesinin tutulması ile bilirkiĢinin görevlendirilmesi
MADDE 12- (1) BilirkiĢilik sicilinde aĢağıdaki hususlar ile gerekli görülen diğer
bilgiler yer alır:
a) BilirkiĢinin adı ve soyadı ile iletiĢim bilgileri.
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
c) YerleĢim yeri.
ç) Mesleği.
d) Temel ve alt uzmanlık alanları.
e) ÇalıĢtığı kurum veya kuruluĢun adı.
f) BilirkiĢilik temel eğitim tarihi.
g) Hazırlanan rapor sayısı.
(2) BilirkiĢilik sicili, bölge kurulları ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının eriĢimine
açılır.
(3) BilirkiĢilik siciline kayıtlı kiĢilerin ad ve soyadları, temel ve alt uzmanlık alanları
ve meslekleri gösterilmek suretiyle bölge kurulu bilirkiĢi listesi oluĢturulur. Bu listeler
alenidir.
(4) BilirkiĢiler, sicile kaydolmak Ģartıyla yemin ederek göreve baĢlar.
(5) Adli, idari ve askeri yargıda görev alacak bilirkiĢiler, bölge adliye mahkemelerinin
yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkiĢilik bölge kurulları tarafından hazırlanan
listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkiĢi
olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkiĢinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir
mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.
(6) Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine baĢvurulacak uzmanlık dalında
bilirkiĢi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurullarının listelerinden, burada da bulunmaması
hâlinde, 10 uncu maddenin (ç), (d) ve (e) bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan Ģartları
taĢımak kaydıyla listelerin dıĢından bilirkiĢi görevlendirilebilir. Listelerin dıĢından
görevlendirilen bilirkiĢiler, bölge kuruluna bildirilir.
(7) Yüksek mahkemelerin ilk derece mahkemesi olarak baktıkları iĢlerde, tüm bölge
kurullarının listelerinde kayıtlı bilirkiĢiler arasından görevlendirme yapılabilir.
BilirkiĢilik sicilinden ve listesinden çıkarılma

MADDE 13- (1) BilirkiĢiler, aĢağıdaki Ģartlardan birinin gerçekleĢmesi hâlinde
sicilden ve listeden çıkarılır:
a) BilirkiĢiliğe kabul Ģartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde gerekli
Ģartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.
b) Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkiĢilik yapmaktan kaçınılması veya raporun
belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi.
c) BilirkiĢilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaĢmayan, güven
duygusunu sarsıcı tutum ve davranıĢlarda bulunulması.
ç) 3 üncü maddede belirtilen temel ilkelere aykırı olarak bilirkiĢilik faaliyetinde
bulunulması.
d) Bölge kurulu tarafından yapılacak performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli
bulunulmaması.
e) BilirkiĢilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde
bulunulmaması.
f) BilirkiĢinin sicilden çıkarılmayı talep etmesi.
(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde ihlalin niteliğine
göre sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle
listeden çıkarma yaptırımı uygulanabilir.
Denetim ve inceleme
MADDE 14- (1) BilirkiĢiler, göreviyle ilgili tutum ve davranıĢlarının veya
hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından bölge kurulları tarafından
resen veya Ģikâyet üzerine denetlenir.
(2) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı, görevlendirdiği bilirkiĢinin göreviyle ilgili tutum
ve davranıĢlarının veya hazırladığı raporun mevzuata uygun olmadığına iliĢkin kanaat
edinmesi durumunda, bu hususu bölge kuruluna bildirir.
(3) Bölge kurulları, bilirkiĢi raporlarını özel veya teknik bilgi yönünden denetleyemez.
(4) Bölge kurulu yaptığı inceleme sırasında yargı mercilerinden, kamu kurum ve
kuruluĢlarından, meslek odalarından, özel hukuk tüzel kiĢilerinden ve gerçek kiĢilerden
inceleme konusuyla ilgili bilgi ve belge talep edebilir. Ġlgililerce bu talebin yerine getirilmesi
zorunludur.
(5) BilirkiĢilik sicili ve listesinde kayıtlı olmayıp da 12 nci maddenin altıncı fıkrası
uyarınca görevlendirilenler ile listeye kaydolmaktan muaf tutulanlar, 3 üncü maddede
belirtilen temel ilkeler ile etik ilkelere aykırı olarak bilirkiĢilik faaliyetinde bulunduklarının
tespit edilmesi hâlinde, bölge kurulu kararıyla bilirkiĢilik yapmaktan yasaklanabilir. Bu karar,
ilan edilmek üzere Daire BaĢkanlığına bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Ġtiraz ve dava hakkı
MADDE 15- (1) Bölge kurulu kararlarına karĢı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden
itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilir. Bölge kurulunun itirazın
reddi kararına karĢı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.
Huzur hakkı ve kurulların ihtiyaçlarının karĢılanması
MADDE 16- (1) DanıĢma Kurulu üyelerine, her toplantı için (2250) gösterge
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarda huzur hakkı veya
huzur ücreti ödenir.

(2) Bölge kurulu üyelerine, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için
(2250) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarda huzur
hakkı ödenir.
(3) Kurulan bilim komisyonu üyelerinden, öğretim elemanları ile uhdesinde kamu
görevi bulunmayanlara ayda dördü geçmemek üzere fiilen görev yapılan her gün için (2250)
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda huzur
hakkı veya huzur ücreti ödenir.
(4) Bakanlık, DanıĢma Kurulu, bölge kurulu ve bilim komisyonu toplantılarına baĢka
bir mahalden gelerek katılan üyelerin gündelik, yol gideri, konaklama ve diğer zorunlu
giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
(5) Kurulların ve bilim komisyonunun ihtiyaçlarına yönelik harcamalar ile ödenecek
huzur hakları ve huzur ücretleri Bakanlık bütçesinden karĢılanır.
Kadrolar
MADDE 17- (1) Ekli (1), (2), (3), (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas
edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiĢtir.
(2) Ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Adlî Tıp Kurumuna ait bölümüne eklenmiĢtir.
Yönetmelik
MADDE 18- (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliĢkin yönetmelikler Bakanlık
tarafından yürürlüğe konulur.

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISIYLA DEĞĠġĠKLĠK YAPILAN KANUNLAR
2004 SAYILI ĠCRA VE ĠFLAS KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
EK MADDE 3- Bu Kanun uyarınca
görevlendirilecek bilirkiĢiler, bilirkiĢilik
bölge kurulları tarafından hazırlanan
Yeni madde ihdas edilmiĢtir.
listelerden seçilir ve bunlar hakkında
BilirkiĢilik Kanunu ve ilgili diğer kanun
hükümleri uygulanır.
353 SAYILI ASKERĠ MAHKEMELER KURULUġU VE
YARGILAMA USULÜ KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Ek Madde 1 – Bu Kanunda aksine hüküm Ek Madde 1 – Bu Kanunda aksine hüküm
bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi
Kanununun (…), değerlendirme raporu Kanununun (…), değerlendirme raporu
yetkisine iliĢkin 166 ve istinafa iliĢkin 272 yetkisine iliĢkin 166 ve istinafa iliĢkin 272
ilâ 285 inci maddeleri hükümleri hariç ilâ 285 inci maddeleri hükümleri hariç
olmak üzere diğer hükümleri askerî yargıda olmak üzere diğer hükümleri askerî yargıda
da uygulanır.
da uygulanır. BilirkiĢiler, bilirkiĢilik bölge
kurulları tarafından hazırlanan listelerden
seçilir ve bunlar hakkında BilirkiĢilik
Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununun
ilgili hükümleri uygulanır. Ancak yurt
dıĢında kurulan askeri mahkemeler ve
savcılıklar tarafından yapılan bilirkiĢi
seçim ve görevlendirmelerinde, BilirkiĢilik
Kanununun 10 uncu maddesi ile listeye
iliĢkin hükümleri uygulanmaz.
Bu Kanunun uygulanmasında, atıf yapılan
hükümlerde yer alan, Adalet Bakanı, Millî
Savunma Bakanını; Yargıtay, Askerî
Yargıtayı; mahkeme, askerî mahkemeyi;
hâkim ve sulh ceza hâkimi, askerî hâkimi;
mahkeme baĢkanı, duruĢma hâkimini;
Cumhuriyet BaĢsavcılığı, askerî savcılığı;
Cumhuriyet savcısı, askerî savcıyı ifade eder.

Bu Kanunun uygulanmasında, atıf yapılan
hükümlerde yer alan, Adalet Bakanı, Millî
Savunma Bakanını; Yargıtay, Askerî
Yargıtayı; mahkeme, askerî mahkemeyi;
hâkim ve sulh ceza hâkimi, askerî hâkimi;
mahkeme baĢkanı, duruĢma hâkimini;
Cumhuriyet BaĢsavcılığı, askerî savcılığı;
Cumhuriyet savcısı, askerî savcıyı ifade eder.

1602 SAYILI ASKERĠ YÜKSEK ĠDARE MAHKEMESĠ KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Ġdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Ġdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk
Usulü
Muhakemeleri
Kanununun Usulü
Muhakemeleri
Kanununun

uygulanacağı haller:
Madde 56 – (DeğiĢik: 25/12/1981 - 2568/1
md.)
Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan
hallerde; Ġdari Yargılama Usulü Kanunu ile
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
hakimin davaya bakmaktan memnuiyetini
gerektiren haller, ehliyet, üçüncü Ģahısların
davaya katılması, davanın ihbarı, bağlılığı,
tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat,
mukabil dava, bilirkiĢi, keĢif, delillerin
tespiti, yargılama giderleri, adli yardım ve
duruĢmanın inzibatına iliĢkin hükümleri
uygulanır.

uygulanacağı haller:
Madde 56 – (DeğiĢik: 25/12/1981 - 2568/1
md.)
Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan
hallerde; Ġdari Yargılama Usulü Kanunu ile
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
hakimin davaya bakmaktan memnuiyetini
gerektiren haller, ehliyet, üçüncü Ģahısların
davaya katılması, davanın ihbarı, bağlılığı,
tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat,
mukabil dava, bilirkiĢi, keĢif, delillerin
tespiti, yargılama giderleri, adli yardım ve
duruĢmanın inzibatına iliĢkin hükümleri
uygulanır. BilirkiĢiler hakkında BilirkiĢilik
Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.

2577 SAYILI ĠDARĠ YARGILAMA USULÜ KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile
Vergi Usul Kanununun uygulanacağı Vergi Usul Kanununun uygulanacağı
haller:
haller:
Madde 31 – 1. Bu Kanunda hüküm Madde 31 – 1. Bu Kanunda hüküm
bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bulunmayan hususlarda; hakimin davaya
bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet,
üçüncü Ģahısların davaya katılması, davanın üçüncü Ģahısların davaya katılması, davanın
ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul,
teminat, mukabil dava, bilirkiĢi, keĢif, teminat, mukabil dava, bilirkiĢi, keĢif,
delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli
yardım hallerinde ve duruĢma sırasında yardım hallerinde ve duruĢma sırasında
tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını
bozacak hareketlerine karĢı yapılacak bozacak hareketlerine karĢı yapılacak
iĢlemler ile elektronik iĢlemlerde Hukuk iĢlemler ile elektronik iĢlemlerde Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri
uygunlanır. (Ek cümle: 5/4/1990 - 3622/11 uygunlanır. (Ek cümle: 5/4/1990 - 3622/11
md.; DeğiĢik:10/6/1994-4001/14 md.) Ancak, md.; DeğiĢik:10/6/1994-4001/14 md.) Ancak,
davanın ihbarı ve bilirkiĢi seçimi DanıĢtay, davanın ihbarı DanıĢtay, mahkeme veya
mahkeme veya hakim tarafından re'sen hakim tarafından re'sen yapılır. BilirkiĢiler,
yapılır.
bilirkiĢilik bölge kurulları tarafından
hazırlanan listelerden seçilir ve bilirkiĢiler
hakkında BilirkiĢilik Kanunu ve 12/1/2011
tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
2. Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta
2. Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta uyuĢmazlıklarının çözümünde Vergi Usul
bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
uyuĢmazlıklarının çözümünde Vergi Usul
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
2659 SAYILI ADLĠ TIP KURUMU KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Görev:
Görev:
Madde 2- Adlî Tıp Kurumunun görevleri Madde 2- Adlî Tıp Kurumunun görevleri
Ģunlardır:
Ģunlardır:
a) Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar a) Mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar ile
tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili Kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu
konularda bilimsel ve teknik görüĢ bildirmek, kurum ve kuruluĢları tarafından gönderilen
adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik
görüĢ bildirmek,
b) Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı b) Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı
eğitimini
Tıpta
Uzmanlık
Tüzüğü eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun
çerçevesinde vermek,
olarak vermek,
c) Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında c) Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında

çalıĢmaları
yürütmek
üzere
seminer,
sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler
düzenlemek,
bunlara
iliĢkin
eğitim
programları uygulamak ve ilgili kurum,
kuruluĢ ve kurulların hazırlayacakları adlî
tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına
ve yürütülmesine yardımcı olmak,
d) Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında
yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

çalıĢmaları
yürütmek
üzere
seminer,
sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler
düzenlemek,
bunlara
iliĢkin
eğitim
programları uygulamak ve ilgili kurum,
kuruluĢ ve kurulların hazırlayacakları adlî
tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına
ve yürütülmesine yardımcı olmak,
d) Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında
yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

Kuruma dahil birimler:
Madde 3- Adli Tıp Kurumu:
a – Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığı;
b – Adli Tıp BaĢkanlar Kurulu;
c – Adli Tıp Genel Kurulu;
d – Adli Tıp Ġhtisas Kurulları;
e – Adli Tıp Ġhtisas Daireleri;
f – Adlî Tıp Kurumu Grup BaĢkanlıkları;
g – Adli Tıp ġube Müdürlüklerinden;
OluĢur.

Kuruma dahil birimler:
Madde 3- Adli Tıp Kurumu:
a – Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığı;
b – Adli Tıp BaĢkanlar Kurulu;
c – Adli Tıp Üst Kurulları;
d – Adli Tıp Ġhtisas Kurulları;
e – Adli Tıp Ġhtisas Daireleri;
f – Adlî Tıp Kurumu Grup BaĢkanlıkları;
g – Adli Tıp ġube Müdürlüklerinden;
OluĢur.

Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığı:
Madde 4- Adlî Tıp Kurumu BaĢkanlığı, adlî
tıp uzmanı bir BaĢkan ve en az ikisi adlî tıp
uzmanı olmak üzere beĢ baĢkan yardımcısı ile
hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen
birim ve müdürlüklerden oluĢur.

Adli Tıp Kurumu BaĢkanlığı:
Madde 4- Adlî Tıp Kurumu BaĢkanlığı, adlî
tıp uzmanı bir BaĢkan ve en az üçü adlî tıp
uzmanı olmak üzere beĢ baĢkan yardımcısı ile
hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen
birim ve müdürlüklerden oluĢur.

Adli Tıp Genel Kurulu:
Madde 6- Adlî Tıp Genel Kurulu, Adlî Tıp
Kurumu BaĢkanının baĢkanlığında, adlî tıp
ihtisas kurulları baĢkan ve üyelerinden oluĢur.

Adli Tıp Üst Kurulları:
MADDE 6- Adli Tıp Üst Kurulları, Adli
Tıp Kurumu BaĢkanının baĢkanlığında, ilgili
adli tıp ihtisas kurulları baĢkan ve
üyelerinden oluĢur.

Genel Kurulda görüĢülen konu, daha önce
Kurum merkezinde veya taĢradaki Adli Tıp
ihtisas dairelerinde karara bağlamıĢ ise, Adli
Tıp Genel Kuruluna Kurum merkezindeki
ilgili ihtisas dairesi baĢkanı, yokluğunda
vekili iĢtirak eder ve oylamaya katılır.

Adli Tıp Üst Kurullarında görüĢülen
konular, daha önce Kurum merkezinde veya
taĢradaki Adli Tıp ihtisas dairelerinde karara
bağlanmıĢ ise Adli Tıp Üst Kurulları
toplantılarına Kurum merkezindeki ilgili
ihtisas dairesi baĢkanı, yokluğunda vekili
iĢtirak eder, konu hakkında açıklamada
bulunur.
Adli Tıp Birinci Üst Kurulu: Adli Tıp
Dördüncü ve Altıncı Ġhtisas Kurulları
baĢkanları ve üyelerinden oluĢur.
Adli Tıp Ġkinci Üst Kurulu: Adli Tıp
Ġkinci, Üçüncü ve BeĢinci Ġhtisas Kurulları
baĢkanları ve üyelerinden oluĢur.

Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu: Adli Tıp
Birinci, Yedinci ve Sekizinci Ġhtisas
Kurulları baĢkanları ve üyelerinden
oluĢur.
Ġlgili ihtisas kurullarının iĢ alanlarına
iliĢkin dosyalar, bu Adlî Tıp Üst
Kurullarında görüĢülür.
Genel Kurul için yeteri kadar raportör Adlî Tıp Üst Kurulları için yeteri kadar
bulundurulur.
raportör bulundurulur.
Adli Tıp Ġhtisas Kurulları:
Madde 7- Adlî Tıp Kurumunda altı ihtisas
kurulu bulunur. AĢağıdaki ihtisas kurulları,
bir baĢkan ve adlî tıp uzmanı iki üye ile;
a) Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu birer;
-Tıbbî patoloji,
-Ġç Hastalıkları,
-Kardiyoloji,
-Genel Cerrahi,
-Beyin ve Sinir Cerrahisi,
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
-Kadın
Hastalıkları
ve
Doğum,
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
b) Ġkinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu birer;
-Radyoloji,
-Göz,
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
-Genel Cerrahi,
-Göğüs Cerrahi,
-Kalp ve Damar Cerrahi,
-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,
-Nöroloji,
-Ortopedi ve Travmatoloji,

Adli Tıp Ġhtisas Kurulları:
MADDE 7- Adlî Tıp Kurumunda sekiz
ihtisas kurulu bulunur. Ġhtisas kurulları, bir
baĢkan ve adlî tıp uzmanı iki üye ile;
a) Adlî Tıp Birinci Ġhtisas Kurulu birer;
1) Tıbbî Patoloji,
2) Ġç Hastalıkları,
3) Kardiyoloji,
4) Genel Cerrahi,
5) Beyin ve Sinir Cerrahisi,
6) Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
7) Kadın Hastalıkları ve Doğum,
8) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
b) Adlî Tıp Ġkinci Ġhtisas Kurulu birer;
1) Radyoloji,
2) Göz Hastalıkları,
3) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
4) Genel Cerrahi,
5) Göğüs Cerrahisi,
6) Kalp ve Damar Cerrahisi,
7) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,
8) Nöroloji,
9) Ortopedi ve Travmatoloji,
10) Kadın Hastalıkları ve Doğum,
11) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

c) Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu birer;
-Ortopedi ve Travmatoloji,
-Genel Cerrahi,
-Nöroloji,
-Ġç Hastalıkları,
-Çocuk
Sağlığı
ve
Hastalıkları,
-Göğüs Hastalıkları,
-Enfeksiyon Hastalıkları,

c) Adlî Tıp Üçüncü Ġhtisas Kurulu birer;
1) Ortopedi ve Travmatoloji,
2) Genel Cerrahi,
3) Nöroloji,
4) Ġç Hastalıkları,
5) Göğüs Hastalıkları,
6) Kardiyoloji,
7) Üroloji,
8) Tıbbî Onkoloji,

9) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
10) Beyin ve Sinir Cerrahisi,
d) Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu; d) Adlî Tıp Dördüncü Ġhtisas Kurulu;
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki, 1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için üç,
-Çocuk
psikiyatrisi
için
bir,
-Nöroloji için bir,
2) Nöroloji için bir,
e) BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu birer;
-Tıbbî Mikrobiyoloji,
-Tıbbî Farmakoloji,
-Tıbbî Biyokimya,
-Analitik Kimya,
-Allerji Hastalıkları,
-Ġmmünoloji,
-Tıbbi Genetik,
-Enfeksiyon Hastalıkları,
-Halk Sağlığı,
f) Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu birer;
-Kadın Hastalıkları ve Doğum,
-Radyoloji,
-Üroloji,
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
-Çocuk Psikiyatrisi,
-Adlî Antropoloji,
-Çocuk Cerrahisi,

e) Adlî Tıp BeĢinci Ġhtisas Kurulu birer;
1) Tıbbî Mikrobiyoloji,
2) Tıbbî Farmakoloji,
3) Tıbbî Biyokimya,
4) Analitik Kimya,
5) Ġmmünoloji ve Alerji Hastalıkları,
6) Tıbbî Genetik,
7) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji,
8) Halk Sağlığı,
f) Adlî Tıp Altıncı Ġhtisas Kurulu;
1) Kadın Hastalıkları ve Doğum için bir,
2) Üroloji için bir,
3) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,
4) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları için iki,
5) Çocuk Cerrahisi için bir,
6) Radyoloji için bir,
g) Adlî Tıp Yedinci Ġhtisas Kurulu birer;
1) Genel Cerrahi,
2) Ġç Hastalıkları,
3) Kadın Hastalıkları ve Doğum,
4) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
5) Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
6) Beyin ve Sinir Cerrahisi,
7) Ortopedi ve Travmatoloji,
8) Göz Hastalıkları,
9) Kardiyoloji,
10) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
11) Tıbbî Onkoloji,
12) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi,
13) Üroloji,
14) Kalp ve Damar Cerrahisi,
15) DiĢ Hekimliği,
16) Deri ve Zührevi Hastalıkları,
h) Adlî Tıp Sekizinci Ġhtisas Kurulu birer;
1) Genel Cerrahi,
2) Ġç Hastalıkları,

uzmanlarından oluĢur.

3) Kadın Hastalıkları ve Doğum,
4) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
5) Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
6) Kardiyoloji,
7) Beyin ve Sinir Cerrahisi,
8) Acil Tıp,
9) Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyoloji,
uzmanlarından oluĢur.

Klinik

Ġhtisas Kurullarında yeteri kadar raportör Ġhtisas kurullarında yeteri kadar raportör
bulundurulur.
bulundurulur.
Adlî Tıp Ġhtisas Kurullarının çalıĢma usul
ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Adli Tıp Kurumu BaĢkanının görevleri:
Madde 11- Adli Tıp Kurumu BaĢkanı
Kurumun idari, Adli Tıpla ilgili bilimsel ve
hukuki iĢlemlerinden sorumlu olup aĢağıdaki
görevleri yapar:
a – Adli Tıp Kurumunu temsil etmek,
b – Adli Tıp Genel Kurulu ve BaĢkanlar
Kuruluna BaĢkanlık etmek,
BaĢkanlar kurulunun kararlarını uygulamak,
c – Kurumun verimli ve düzenli çalıĢmalarını
sağlamak ve bu yolda uygun göreceği
tedbirleri almak,
d – Ġhtisas Kurulları, daireler ve Ģubelerde
ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle
kadronun boĢalması veya kanuni mazeret
halinde, bu mazeretin devamı süresince,
Kuruma bağlı uzmanları uzmanlıklarına
uygun yerlerde geçici olarak çalıĢtırmak,
e – Yayınlanmasında yarar umulan rapor,
görüĢ ve çalıĢmaların yayınlanmasını
sağlamak

Adli Tıp Kurumu BaĢkanının görevleri:
Madde 11- Adli Tıp Kurumu BaĢkanı
Kurumun idari, Adli Tıpla ilgili bilimsel ve
hukuki iĢlemlerinden sorumlu olup aĢağıdaki
görevleri yapar:
a – Adli Tıp Kurumunu temsil etmek,
b – Adli Tıp Üst Kurullarına ve BaĢkanlar
Kuruluna BaĢkanlık etmek, BaĢkanlar
kurulunun kararlarını uygulamak,
c – Kurumun verimli ve düzenli çalıĢmalarını
sağlamak ve bu yolda uygun göreceği
tedbirleri almak,
d – Ġhtisas Kurulları, daireler ve Ģubelerde
ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle
kadronun boĢalması veya kanuni mazeret
halinde, bu mazeretin devamı süresince,
Kuruma bağlı uzmanları uzmanlıklarına
uygun yerlerde geçici olarak çalıĢtırmak,
e – Yayınlanmasında yarar umulan rapor,
görüĢ ve çalıĢmaların yayınlanmasını
sağlamak,

f - 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde sayılanlar dıĢındaki görevliler ile
Ģube müdürü ve uzmanların yerlerini
belirlemek,
g- Kurumun görev alanına giren
faaliyetlerle ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluĢları ile protokol yapmak,
h – Diğer kanunlarla verilen görevleri
f – Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
yapmak.
Adli Tıp BaĢkanlar Kurulunun görevleri:
Adli Tıp BaĢkanlar Kurulunun görevleri:
Madde 13- a- Kurullar, daireler ve Ģubelerin Madde 13- a- Kurullar, daireler ve Ģubelerin

iĢ durumu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak
uzman ve raportörlerin görev yerlerini belli
etmek,
b- Zorunluluk halinde Ġhtisas Kurul baĢkan ve
üyeleri ile daire baĢkanı, Ģube müdürü,
uzman ve diğer görevlilerin yerlerini
değiĢtirmek,
c- Ġhtisas Kurulları ile daire ve Ģubelere yıl
içinde gelen iĢlerin normal çalıĢma düzeni
içerisinde karĢılanamayacak oranda artmıĢ
ve kurul, daire ve Ģubeler arasında iĢ
bakımından bir dengesizlik meydana
gelmiĢse, bir kısım iĢlerin mahiyetlerini de
gözetmek suretiyle baĢka kurul, daire ve
Ģubelere vermek,
d- Adlî Tıp Kurumunun adlî tıp alanında
uzmanlık programları ile görev alanına giren
konularda seminer, sempozyum, konferans ve
benzeri etkinlikler ile bunlara iliĢkin eğitim
programlarını kararlaĢtırmak,

e- Diğer
yapmak.

Kanunlarla

verilen

iĢ durumu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak
uzman ve raportörlerin görev yerlerini belli
etmek,
b- Zorunluluk hâlinde Ġhtisas Kurullarının
baĢkan ve üyeleri ile daire baĢkanlarının
yerlerini değiĢtirmek,

c- Ġhtisas Kurulları ile daire ve Ģubelere yıl
içinde gelen iĢlerin normal çalıĢma düzeni
içerisinde karĢılanamayacak oranda artmıĢ
veya kurul, daire ve Ģubeler arasında iĢ
bakımından bir dengesizlik meydana
gelmiĢse, bir kısım iĢlerin mahiyetlerini de
gözetmek suretiyle baĢka kurul, daire ve
Ģubelere vermek,
d- Adlî Tıp Kurumunun adlî tıp alanında
uzmanlık programları ile görev alanına giren
konularda seminer, sempozyum, konferans ve
benzeri etkinlikler ile bunlara iliĢkin eğitim
programlarını kararlaĢtırmak,
e- Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel
AraĢtırma Komisyonu ile Adli Tıp
Kurumu Etik Kurulu üyelerini belirlemek,
görevleri f- Diğer Kanunlarla verilen görevleri yapmak.

Adli Tıp Genel Kurulunun görevleri:
Madde 15- Adlî Tıp Genel Kurulu;
a) Adlî tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri
tarafından verilip de mahkemeler, hâkimlikler
ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince
kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi de
belirtilmek suretiyle bildirilen iĢleri,
b) Adlî tıp ihtisas kurullarınca oybirliğiyle
karara
bağlanamamıĢ
olan
iĢleri,
c) Adlî tıp ihtisas kurullarının verdiği rapor
ve görüĢleri arasında ortaya çıkan çeliĢkileri,
d) Adlî tıp ihtisas kurulları ile ihtisas
dairelerinin rapor ve görüĢleri arasında ortaya
çıkan çeliĢkileri,
e) Adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp
ihtisas dairelerinin ve adlî tıp Ģube
müdürlüklerinin rapor ve görüĢleri
arasında ortaya çıkan çeliĢkileri,
f) Adlî tıp ihtisas kurulları ile Adlî Tıp
Kurumu dıĢındaki sağlık kuruluĢlarının
verdikleri rapor ve görüĢler arasında ortaya
çıkan çeliĢkileri,
Konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla
inceler ve kesin karara bağlar.

Adli Tıp Üst Kurullarının Görevleri:
Madde 15- Adli Tıp Üst Kurulları;
a) Adlî tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri
tarafından verilip de mahkemeler, hâkimlikler
ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince
kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi de
belirtilmek suretiyle bildirilen iĢleri,
b) Adlî tıp ihtisas kurullarınca oybirliğiyle
karara bağlanamamıĢ olan iĢleri,
c) Adlî tıp ihtisas kurullarının verdiği rapor
ve görüĢleri arasında ortaya çıkan çeliĢkileri,
d) Adlî tıp ihtisas kurulları ile ihtisas
dairelerinin rapor ve görüĢleri arasında ortaya
çıkan çeliĢkileri,

f) Adlî tıp ihtisas kurulları ile Adlî Tıp
Kurumu dıĢındaki sağlık kuruluĢlarının heyet
hâlinde verdikleri rapor ve görüĢler arasında
ortaya çıkan çeliĢkileri,
Konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla
inceler
ve
kesin
karara
bağlar.

Fizik Ġhtisas Dairesi ve Trafik Ġhtisas
Dairesinin raporları Adlî Tıp Üst
Kurullarında incelemeye alınamaz. Bu
dairelerden birinin verdiği raporlar ile
diğer bilirkiĢi raporları arasında çeliĢki
bulunması
halinde
mahkeme
veya
Cumhuriyet
savcılıklarınca
gerekçesi
belirtilmek suretiyle talep edilmesi üzerine
raporlar, ilgili ihtisas dairesinin en az yedi
uzmanının katılımı ile oluĢan geniĢletilmiĢ
uzmanlar heyetince incelenir ve kesin
olarak
karara
bağlanır.
Kararlar
katılanların oy çokluğuyla alınır, eĢitlik
halinde baĢkanın bulunduğu taraf oy
çokluğunu sağlamıĢ olur.
Fizik ve Trafik Ġhtisas Dairelerinin
geniĢletilmiĢ uzmanlar heyetinin çalıĢma
usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Ġhtisas Kurullarının görevleri:
Madde 16- I- Genel görevleri:
Bu Kanun kapsamına giren iĢlerde;
a)BilirkiĢilerce,
b) Fizik ve Trafik Ġhtisas Dairelerinin tıpla
ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adlî
tıp ihtisas dairelerince,
c) Adlî tabip veya adlî tıp uzmanlarınca,
Verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve
savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici
nitelikte bulunmayan ve aralarında çeliĢki
olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel
ve teknik görüĢlerini bildirmek.

Ġhtisas Kurullarının görevleri:
Madde 16- I- Genel görevleri:
Bu Kanun kapsamına giren iĢlerde;
a) BilirkiĢilerce,
b) Fizik ve Trafik Ġhtisas Dairelerinin tıpla
ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adlî
tıp ihtisas dairelerince,
c) Adlî tabip veya adlî tıp uzmanlarınca,
Verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve
savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici
nitelikte bulunmayan ve aralarında çeliĢki
olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel
ve teknik görüĢlerini bildirmek.

II- Özel görevleri:
a) Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu:
Ölümle ilgili iĢler ile diğer kurulların
görevlerine girmeyen iĢler,

II- Özel görevleri:
a) Adlî Tıp Birinci Ġhtisas Kurulu:
26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda belirtilen hayata karĢı suçlar
ile diğer ihtisas kurullarının görevine
girmeyen iĢler,

b) Ġkinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu:
Müessir fiiller,

b) Adlî Tıp Ġkinci Ġhtisas Kurulu: Vücut
dokunulmazlığına karĢı suçlar ile iĢkence
ve eziyet suçlarına iliĢkin fiiller,

c) Adlî Tıp Üçüncü Ġhtisas Kurulu:
c) Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu:
Ġkinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulunun görevine Malûliyetler, meslekte kazanma gücü
girmeyen Sosyal Sigortalar ve ĠĢ kaybı, beden çalıĢma gücü kaybı, meslek

Kanunları ile ilgili olaylar, malûliyetler,
meslekte kazanma gücü kaybı, meslek
hastalıkları ve meslekî kusurlar, hürriyeti
bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi,
sürekli hastalık, engellilik ve kocama
sebepleri ile belirli kiĢilerin cezalarının
hafifletilmesi veya kaldırılmasına iliĢkin
iĢlemler,
d) Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu:
Türk Ceza Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci
maddeleri ile 58 inci maddesinin bir, iki,
dört, beĢ ve altıncı fıkraları hariç olmak
üzere, cezaî ehliyet veya bunu kaldıran
veya hafifleten sebepler ile hukukî
ehliyetin tespiti, Türk Ceza Kanununun
403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı
uyuĢturucu maddeleri kullanan kimselerin
alıĢkanlığı ile ilgili iptilâ derecesinin
belirlenmesine iliĢkin iĢlemler,

hastalıkları, hapis cezalarının infazının
ertelenmesi, sürekli hastalık, engellilik ve
kocama sebepleri ile belirli kiĢilerin
cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına
iliĢkin iĢlemler,

e)
BeĢinci
Adlî
Tıp
Ġhtisas
Kurulu:Zehirlenmeler
ile
allerji
ve
immünolojiye, ilaç kimyasına, alıĢkanlık
yapan diğer maddelere iliĢkin iĢler, nesebin
belirlenmesine iliĢkin iĢler, halkın sağlığına,
yenecek ve içilecek Ģeylere iliĢkin
cürümler,
uyutucu
ve
uyuĢturucu
maddeler, gıda ve ilaçlara iliĢkin iĢler,

e) Adlî Tıp BeĢinci Ġhtisas Kurulu:
Zehirlenmeler ile alerji ve immünolojiye, ilaç
kimyasına, alıĢkanlık yapan diğer maddelere
iliĢkin iĢler, nesebin belirlenmesine iliĢkin
iĢler, çevreye karĢı suçlar ile kamunun
sağlığına karĢı suçlar, yenilecek ve içilecek
Ģeylere iliĢkin iĢler, uyuĢturucu ve uyarıcı
maddeler ile adlî biyoloji ve adlî genetiği
ilgilendiren iĢler,

f) Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu:
Genel ahlâk ve aile düzeni aleyhine iĢlenen
cürümler, nesep cürümleri, çocuk düĢürme
veya düĢürtme cürümleri, Türk Ceza
Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri
ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasının
dıĢındaki hususlar ve cinsel iktidar tespiti ile
fiile karĢı koyup koyamayacağı hususlarının
tespitine ve yaĢ belirlemesine iliĢkin
iĢlemler,

f) Adlî Tıp Altıncı Ġhtisas Kurulu: YaĢ
küçüklüğü, sağır ve dilsizlik ile çocuk
düĢürtme, düĢürme veya kısırlaĢtırma,
cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlar, genel
ahlaka ve aile düzenine karĢı suçlar, cinsel
iktidar tespiti, fiile karĢı kendisini savunup
savunamayacağı hususları ile yaĢ belirlemesi
ve cinsiyete iliĢkin iĢler,

d) Adlî Tıp Dördüncü Ġhtisas Kurulu: 5237
sayılı Kanunun 31 inci ve 33 üncü
maddeleri hariç olmak üzere, ceza
sorumluluğunu kaldıran veya azaltan
nedenler ile akıl hastalarına özgü güvenlik
tedbirlerine iliĢkin iĢler, uyuĢturucu ve
uyarıcı maddeleri kullanan kimselerin
alıĢkanlığı ile ilgili bağımlılık derecesinin
belirlenmesine iliĢkin iĢlemler, uyuĢturucu
madde suçları ile ilgili olarak tedavi ve
denetimli serbestlik tedbirlerine iliĢkin
iĢler, fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti
gerektiren hâller, koruma amacıyla
özgürlüğün
kısıtlanması,
tasarruf
ehliyetine iliĢkin iĢler, akıl hastalığı
nedeniyle evliliğin iptali veya boĢanmaya
iliĢkin iĢler,

g) Adlî Tıp Yedinci Ġhtisas Kurulu: Ölümle
sonuçlanmayan tıbbî uygulama hatalarına
iliĢkin iĢler,
h) Adlî Tıp Sekizinci Ġhtisas Kurulu:

Ölümle sonuçlanan tıbbî uygulama
hatalarına iliĢkin iĢler,
hakkında bilimsel ve teknik görüĢlerini hakkında bilimsel ve teknik görüĢlerini
bildirmek.
bildirmek.
Fizik Ġhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 21- Mahkemeler ile hakimlikler ve
savcılıklar tarafından gönderilen silah,
mermi, yazı (Grafolojik – daktiloskopik),
fotograf, resim, imza, imza niteliğini taĢıyan
parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop,
klimatolojik, diğer fiziksel materyal ve
olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak
sonucunu bir raporla tespit etmek.

Fizik Ġhtisas Dairesinin görevleri:
Madde 21- Mahkemeler ile hakimlikler ve
savcılıklar tarafından gönderilen silah,
mermi, yazı, (Grafolojik – daktiloskopik),
fotograf, resim, ses, görüntü, elektronik
imza, imza, imza niteliğini taĢıyan parmak
izleri
ile
radyolojik,
radyoizotop,
klimatolojik, biliĢim alanındaki suçlar,
diğer fiziksel materyal ve olaylar ile biliĢim
alanındaki suçlarla ilgili olarak incelemeler
yaparak sonucunu bir raporla tespit etmek.

Adli Tıp Genel Kurulunun ve Ġhtisas
Kurullarının
çalıĢması:
Madde 23- A) Adlî Tıp Genel Kurulu, Adlî
Tıp Kurumu BaĢkanının baĢkanlığında adlî
tıp ihtisas kurulları baĢkan ve üyeleri ile 6 ncı
maddenin ikinci fıkrası uyarınca Genel
Kurula katılması gereken adlî tıp ihtisas
dairesi baĢkan veya vekilinin iĢtiraki ile
toplanır.

Adli Tıp Üst Kurullarının ve Ġhtisas
Kurullarının çalıĢması:
Madde 23- A) Adli Tıp Üst Kurullarının
ÇalıĢması:
Adlî Tıp Üst Kurulları, Adlî Tıp Kurumu
BaĢkanının baĢkanlığında ilgili ihtisas
kurullarının baĢkan ve üyeleri ile 6 ncı
maddenin ikinci fıkrası uyarınca Üst
Kurullara katılması gereken adlî tıp ihtisas
dairesi baĢkanı veya vekilinin iĢtiraki ile
toplanır.
Adli Tıp Üst Kurullarına Ġhtisas Kurulları
BaĢkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin
iĢtiraki zorunludur.
Kararlar
çoğunlukla
alınır.
BaĢkanın
yokluğunda BaĢkan Yardımcısı, onun da
yokluğunda en kıdemli Ġhtisas Kurulu
BaĢkanı Üst Kurula BaĢkanlık eder. Oyların
eĢitliği halinde BaĢkanın bulunduğu taraf
oy çokluğunu sağlamıĢ sayılır.

Genel Kurula Ġhtisas Kurulları BaĢkan ve
üyelerinin en az üçte ikisinin iĢtiraki
zorunludur.
Kararlar
çoğunlukla
alınır.
BaĢkanın
yokluğunda BaĢkan Yardımcısı, onun da
yokluğunda en kıdemli Ġhtisas Kurulu
BaĢkanı Genel Kurula BaĢkanlık eder.

Ġhtisas Kurullarından Genel Kurula havale
edilmiĢ dosyalar hakkında raportör üyenin
raporunu
okuyup
gerekli
açıklamayı
yapmasından sonra, o iĢle ilgili bulunan
Kurul BaĢkanı, yok ise Kurul temsilcisi olan
kıdemli üye, ya da Kurul BaĢkanının uygun
göreceği diğer bir üye Kurul görüĢünü
açıklar.
Ġkinci maddede sayılan yargı organlarınca
gerekli görülen konuların Genel Kurulda

Ġhtisas Kurullarından Üst Kurullara havale
edilmiĢ dosyalar hakkında raportör üyenin
raporunu
okuyup
gerekli
açıklamayı
yapmasından sonra, o iĢle ilgili bulunan
Kurul BaĢkanı, yok ise Kurul temsilcisi olan
kıdemli üye, ya da Kurul BaĢkanının uygun
göreceği diğer bir üye Kurul görüĢünü
açıklar.
2 nci maddede sayılan yargı organlarınca
gerekli görülen konuların Üst Kurullarda

görüĢülmesi hallerinde, konu Genel Kurul
raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula
sunulur. Kurul BaĢkanı izahat verdikten sonra
konu hakkında tartıĢma açılır.
Konu
Ġhtisas
kurullarından
hangisini
ilgilendiriyor ise BaĢkan ve üyeleri o oturuma
çoğunlukla iĢtirak etmek zorundadır.
Ġncelenecek
konunun
uzman
üyesi
bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz.

görüĢülmesi hâllerinde, konu üst Kurul
raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula
sunulur. Kurul BaĢkanı izahat verdikten sonra
konu hakkında tartıĢma açılır.
Konu
Ġhtisas
kurullarından
hangisini
ilgilendiriyor ise BaĢkan ve üyeleri o oturuma
çoğunlukla iĢtirak etmek zorundadır.
Ġncelenecek
konunun
uzman
üyesi
bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz.
Gözlem Ġhtisas Dairesinin raporlarının
bulunduğu dosyalarda bu Dairenin
BaĢkanı veya vekili Adli Tıp Birinci Üst
Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır.

B) Adli Tıp Ġhtisas Kurullarının ÇalıĢması:
Adli Tıp Ġhtisas Kurulları BaĢkanının
baĢkanlığında iĢin niteliğine göre en az dört
üye ile toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.
Oyların eĢitliği halinde BaĢkanın bulunduğu
taraf oy çokluğunu sağlamıĢ sayılır.
Üyelerden birinin özürlü olması veya
yokluğu halinde eksiklik diğer kurullardan
alınacak üye ile tamamlanır. ġu kadar ki
tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye hazır
bulunmadıkça müzakere edilemez.

B) Adli Tıp Ġhtisas Kurullarının ÇalıĢması:
Adli Tıp Ġhtisas Kurulları BaĢkanının
baĢkanlığında iĢin niteliğine göre en az dört
üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
Oyların eĢitliği hâlinde BaĢkanın bulunduğu
taraf oy çokluğunu sağlamıĢ sayılır.
Üyelerden birinin mazeretinin bulunması
veya yokluğu hâlinde eksiklik diğer
kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. ġu
kadar ki tetkik edilecek konu, ilgili uzman
üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez.

C) Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve
Ġhtisas Kurulları lüzum görüldüğü hallerde
kararını vermeden önce incelediği konu ile
ilgili bulunan evrakın onanmıĢ örneklerini
mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerinde
de inceleme yapması zorunlu olduğunda
bunları da isteyebilir.

C) Adli Tıp Üst Kurulları ve ihtisas kurulları
lüzum görüldüğü hâllerde kararını vermeden
önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın
onanmıĢ
örneklerini
mahallinden
isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme
yapması zorunlu olduğunda bunları da
isteyebilir.

Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve Ġhtisas
Kurulları ilgili kiĢileri gerektiğinde muayene
ve bunları usulüne göre dinleyebilir. Her türlü
tetkikatı yapar ve yaptırabilir.

Adli Tıp Üst Kurulları ve Ġhtisas Kurulları
ilgili kiĢileri gerektiğinde muayeneye
çağırabilir ve bunları usulüne göre
dinleyebilir, her türlü tetkikatı yapar veya
yaptırabilir.
Adli Tıp Genel Kurulu kararları nihai Adli Tıp Üst Kurulları kararları nihai
olmakla beraber mahkemelerin delilleri olmakla beraber mahkemelerin delilleri
serbestçe takdir hususundaki yetkilerini serbestçe takdir hususundaki yetkilerini
kısıtlamaz.
kısıtlamaz.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 uncu
maddesinin hükümleri saklıdır.
Adlî Tıp Genel Kurulu ve adlî tıp ihtisas Adlî Tıp Üst Kurulları ve adlî tıp ihtisas
kurullarının çalıĢma esas ve usulleri kurullarının çalıĢma usul ve esasları
yönetmelikte gösterilir.
yönetmelikte düzenlenir.

Adlî Tıp Kurumunda bilirkiĢi dinlenmesi
ve toplantılara katılma:
Madde 24- I- Adlî Tıp Genel Kurulu ve adlî
tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas
daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak
Adlî Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer
uzmanlık dallarında Adlî Tıp Kurumu
dıĢından uzmanların bilirkiĢi olarak davet
edilmesine karar verebilirler. Uzman kiĢiler
oy hakları olmamakla beraber görüĢlerini bir
raporla Adlî Tıp Genel Kurulu, adlî tıp
ihtisas kurulu veya adlî tıp ihtisas dairesi
baĢkanlığına bildirirler.
BilirkiĢilere yönetmelikteki esaslara göre
Adlî Tıp Genel Kurulu, adlî tıp ihtisas
kurulu ve adlî tıp ihtisas dairesi baĢkanlığınca
yaptıkları çalıĢmaya uygun ücret takdir
olunur.
II- a) Adlî Tıp Genel Kurulu, adlî tıp ihtisas
kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri,
inceledikleri konularla ilgili olarak kendi
kurul veya dairelerinde bulunmayan, Adlî Tıp
Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde
bulunan uzmanların davet edilmesine karar
verebilirler. Uzman kiĢiler, o olayla ilgili
toplantıya katılır ve oy kullanırlar.

Adlî Tıp Kurumunda bilirkiĢi dinlenmesi
ve toplantılara katılma:
Madde 24- I- Adlî Tıp Üst Kurulları ve adlî
tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas
daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak
Adlî Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer
uzmanlık dallarında Adlî Tıp Kurumu
dıĢından uzmanların bilirkiĢi olarak davet
edilmesine karar verebilirler. Uzman kiĢiler
oy hakları olmamakla beraber görüĢlerini bir
raporla Adlî Tıp Üst Kurulları, adlî tıp
ihtisas kurulu veya adlî tıp ihtisas dairesi
baĢkanlığına bildirirler.
BilirkiĢilere yönetmelikteki esaslara göre
Adlî Tıp Üst Kurulları, adlî tıp ihtisas kurulu
ve adlî tıp ihtisas dairesi baĢkanlığınca
yaptıkları çalıĢmaya uygun ücret takdir
olunur.
II- Adlî Tıp Üst Kurulları, adlî tıp ihtisas
kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri,
inceledikleri konularla ilgili olarak kendi
kurul veya dairelerinde bulunmayan, Adlî Tıp
Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde
bulunan uzmanların davet edilmesine karar
verebilirler. Uzman kiĢiler, o olayla ilgili
toplantıya katılır ve oy kullanırlar.

b) BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulunun
görev alanına giren iĢlerle ilgili ölüm
olaylarında; Birinci Adlî Tıp Ġhtisas
Kurulu toplantısına, Birinci Adlî Tıp
Ġhtisas Kurulu BaĢkanının daveti üzerine
BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulunun o
olayla ilgili uzman üye veya üyeleri katılır
ve oy kullanırlar.
c) Gözlem Ġhtisas Dairesinde gözleme tâbi
kiĢiler hakkında, Dördüncü Adlî Tıp
Ġhtisas Kurulunca da karar verilmesi
hallerinde; Gözlem Ġhtisas Dairesi BaĢkanı
veya vekili Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas
Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır.
Kurumun iĢletme Ģekli, döner sermaye:
Madde 29– Adli Tıp Kurumu, bu Kanunda
öngörülen hizmetleri yerine getirmek için
döner sermayeli iĢletmeler kurar.
Döner sermayeli iĢletmeler için Adlî Tıp
Kurumuna yirmitrilyon lira döner sermaye

Kurumun iĢletme Ģekli, döner sermaye:
Madde 29– Adli Tıp Kurumu, bu Kanunda
öngörülen hizmetleri yerine getirmek için
döner sermayeli iĢletmeler kurar.
Döner sermayeli iĢletmeler için Adlî Tıp
Kurumuna yüz milyon Türk Lirası döner

tahsis edilmiĢtir. Bu miktar, gerekli görülen sermaye tahsis edilmiĢtir. Bu miktar, gerekli
hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile iki katına görülen hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile
kadar artırılabilir.
iki katına kadar artırılabilir.
Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine
Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle, Hazinece verilecek
konulacak ödeneklerle, Hazinece verilecek ayni
yardımlar,
döner
sermaye
ayni
yardımlar,
döner
sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağıĢ ve
faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağıĢ ve yardımlardan teĢekkül eder.
yardımlardan teĢekkül eder.
BağıĢ ve yardımlar bu maddede yazılı limite
BağıĢ ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.
bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. Hazinece döner sermaye iĢletmelerine
Hazinece döner sermaye iĢletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye
verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir.
mahsup edilir.
Döner sermaye iĢletmelerinin faaliyetlerinden
Döner sermaye iĢletmelerinin faaliyetlerinden doğan karlar, iĢletmenin ödenmiĢ sermayesi,
doğan karlar, iĢletmenin ödenmiĢ sermayesi, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tahsis
bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye miktarına ulaĢıncaya kadar
edilen sermaye miktarına ulaĢıncaya kadar döner sermayeye eklenir.
döner sermayeye eklenir.
ÖdenmiĢ sermaye bu miktarı bulduktan sonra
ÖdenmiĢ sermaye bu miktarı bulduktan sonra karlar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna
karlar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal sandığına yatırılır ve bütçeye gelir
kadar mal sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.
Süresinde
mal
sandığına
kaydedilir.
Süresinde
mal
sandığına yatırılmayan karlar iĢletmenin sorumlu
yatırılmayan karlar iĢletmenin sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri
sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri yürütenlerden
6183
sayılı
Amme
yürütenlerden
6183
sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.
göre tahsil edilir.
Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet
Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiĢik 4 ncü
Memurları Kanununun değiĢik 4 ncü maddesine göre döner sermaye iĢletmelerinin
maddesine göre döner sermaye iĢletmelerinin çalıĢtırılacak
memurları
ve
toplu
çalıĢtırılacak
memurları
ve
toplu sözleĢmelerden doğan diğer hakları, döner
sözleĢmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye ile yapılan iĢ ve hizmetlere iliĢkin
sermaye ile yapılan iĢ ve hizmetlere iliĢkin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek
giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak
yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dıĢında hiç bir ödeme yapılmaz.
ödemeler dıĢında hiç bir ödeme yapılmaz.
Döner sermaye iĢleri; 1050 sayılı Muhasebei
Döner sermaye iĢleri; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve Ġhale Kanunlarının hükümlerine
Eksiltme ve Ġhale Kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce SayıĢtay denetimine bağlı
ve sarftan önce SayıĢtay denetimine bağlı değildir.
değildir.
Döner sermaye ile yapılan iĢlerden doğan
Döner sermaye ile yapılan iĢlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay
gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenlenecek bilanço ekleri gelir ve
içinde düzenlenecek bilanço ekleri gelir ve gider
belgeleriyle
birlikte
SayıĢtay
gider
belgeleriyle
birlikte
SayıĢtay BaĢkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı
BaĢkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye
birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Bakanlığına gönderilir.
Döner sermayeli iĢletmelerin alım satım,

Döner sermayeli iĢletmelerin alım satım,
ihale ve iĢletme faaliyetleri ile kasa usulleri
Maliye
ve
Adalet
bakanlıklarınca
hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre
yürütülür. Döner sermayeli iĢletmelerin
yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de
aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye
iĢletmelerinin sorumlu saymanları Maliye
Bakanlığınca
atanır.
Saymanlıkta
görevlendirilecek
diğer
memurlar
BaĢkanlıkça atanır.

ihale ve iĢletme faaliyetleri ile kasa usulleri
Maliye
ve
Adalet
bakanlıklarınca
hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre
yürütülür. Döner sermayeli iĢletmelerin
yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de
aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye
iĢletmelerinin sorumlu saymanları Maliye
Bakanlığınca
atanır.
Saymanlıkta
görevlendirilecek
diğer
memurlar
BaĢkanlıkça atanır.

Kurum personeline yapılacak ödeme:
Madde 30- (1) Personelin katkısıyla elde
edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i
Adlî Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme,
araç, gereç, araĢtırma ve döner sermayede
görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin
geri kalan kısmı Adlî Tıp Kurumunda ve
birimlerinde görevli personele; unvanı,
görevi, sınıfı, çalıĢma Ģartları, hizmet
nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve
benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye
Bakanlığının
uygun
görüĢü
üzerine
çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek
esaslara göre ödenebilir.
(2) Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir
ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan
ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil
ve görev tazminatı hariç) toplamının;
a) Adlî Tıp Kurumu BaĢkanı için % 700’ünü,
b) BaĢkan yardımcıları için % 650’sini,
c) Ġhtisas kurulu baĢkanları için % 625’ini,
d) Ġhtisas kurulu üyeleri ile grup baĢkanları
için % 600’ünü,
e) Ġhtisas dairesi baĢkanları, uzman tabip,
tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre
uzman olanlar ile uzman diĢ tabipleri için %
550’sini,
f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diĢ
tabipleri için % 500’ünü,
g) Alanında doktora derecesi almıĢ olan
mühendis, psikolog, biyolog, kimyager,
fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog,
astronom ve sosyal hizmet uzmanları ile diğer
uzman personel için % 250’sini,
h) Mühendis, psikolog, biyolog, kimyager,
fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog,
astronom ve sosyal hizmet uzmanları için %
225’ini,

Kurum personeline yapılacak ödeme:
Madde 30- (1) Personelin katkısıyla elde
edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i
Adlî Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme,
araç, gereç, araĢtırma ve döner sermayede
görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin
geri kalan kısmı Adlî Tıp Kurumunda ve
birimlerinde görevli personele; unvanı,
görevi, sınıfı, çalıĢma Ģartları, hizmet
nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve
benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye
Bakanlığının
uygun
görüĢü
üzerine
çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek
esaslara göre ödenebilir.
(2) Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir
ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan
ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil
ve görev tazminatı hariç) toplamının;
a) Adlî Tıp Kurumu BaĢkanı için % 700’ünü,
b) BaĢkan yardımcıları için % 650’sini,
c) Ġhtisas kurulu baĢkanları için % 625’ini,
d) Ġhtisas kurulu üyeleri ile grup baĢkanları
için % 600’ünü,
e) Ġhtisas dairesi baĢkanları, uzman tabip,
tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre
uzman olanlar ile uzman diĢ tabipleri için %
550’sini,
f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diĢ
tabipleri için % 500’ünü,
g) Alanında doktora derecesi almıĢ olan
mühendis, psikolog, biyolog, kimyager,
fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog,
astronom ve sosyal hizmet uzmanları ile diğer
uzman personel için % 250’sini,
h) Mühendis, psikolog, biyolog, kimyager,
fizikçi, pedagog, raportör, eczacı, antropolog,
astronom ve sosyal hizmet uzmanları için %
225’ini,

i) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk
ve risk derecesi yüksek olduğu BaĢkanlar
Kurulu kararı ile belirlenen personel ile
otopsi görevlileri için % 200’ünü,
j) Diğer personel için % 150’sini,
geçemez. Bu fıkra uyarınca personele her ay
yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya
pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiĢ olan ek
ödeme net tutarından az olamaz.

i) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk
ve risk derecesi yüksek olduğu BaĢkanlar
Kurulu kararı ile belirlenen personel ile
otopsi görevlileri için % 200’ünü,
j) Diğer personel için % 150’sini,
geçemez. Bu fıkra uyarınca personele her ay
yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya
pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiĢ olan ek
ödeme net tutarından az olamaz. Mesai
saatleri dıĢında veya resmi tatil günlerinde
ölü muayenesi veya otopsi iĢlemine katılan
personele, bu fıkrada kadro ve görev
unvanları itibariyle belirlenmiĢ olan tavan
ek ödeme oranlarının %20"sine kadar,
yönetmelikte
belirlenen
hükümler
çerçevesinde ayrıca ek ödeme yapılır.

(3) Mülga üçüncü fıkra:
(4) Ġkinci görevli olarak çalıĢanlara, ikinci
görev aylığı ödenmeksizin kadrolarının
bulunduğu kurumlardaki döner sermaye
iĢletmelerinden yapılan ödemenin yanı sıra,
çalıĢtıkları gün esas alınmak suretiyle Adlî
Tıp Kurumu döner sermayesinden ek ödeme
yapılır. Ancak her iki kurum döner
sermayesinden yapılacak ödeme, toplamda,
kadrolarının bulunduğu kurumun döner
sermaye tavan oranlarını geçemez.

(3) Mülga üçüncü fıkra:
(4) Ġkinci görevli olarak çalıĢanlara,
kadrolarının bulunduğu kurumlardaki döner
sermaye iĢletmelerinden yapılan ödemenin
yanı sıra, çalıĢtıkları gün esas alınmak
suretiyle
Adlî
Tıp
Kurumu
döner
sermayesinden ek ödeme yapılır. Ancak her
iki kurum döner sermayesinden yapılacak
ödeme, toplamda, kadrolarının bulunduğu
kurumun döner sermaye tavan oranlarını
geçemez.
GEÇĠCĠ MADDE 5- Bu Kanunla Adlî Tıp
Kurumu bünyesinde yeni kurulan ihtisas
kurulları ile üst kurullar, 1/1/2017
tarihinde göreve baĢlar. Bu tarihe kadar
kurulların
oluĢumu
tamamlanır.
Kurulların göreve baĢlayacakları tarihe
kadar, Adlî Tıp Kurumu Genel Kurulu ve
ihtisas
kurulları
mevcut
görevleri
kapsamında çalıĢmaya devam eder.
Belirtilen kurullar göreve baĢladığında
dosyalar, 6 ncı ve 7 nci maddelerde
belirlenen görevler kapsamında ilgili
kurullara devredilir.

2802 SAYILI HÂKĠMLER VE SAVCILAR KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Uyarma cezası:
Uyarma cezası:

Madde 63 – Uyarma: Görevde daha dikkatli
olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezası :
a) Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik,
b) MeslektaĢlarına, emrindeki personele,
görevi nedeniyle muhatap olduğu kiĢilere
veya iĢ sahiplerine karĢı kırıcı davranmak,
c) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve
görevden erken ayrılmak,
d) Kanun, tüzük, yönetmelik karar ve
talimatlarda açık olarak belirtilen konularda,
iĢi uzatacak Ģekilde davranıĢlarda bulunmak,
yazı
ve
tekitleri
zamanında
cevaplandırmamak,

Madde 63 – Uyarma: Görevde daha dikkatli
olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezası :
a) Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik,
b) MeslektaĢlarına, emrindeki personele,
görevi nedeniyle muhatap olduğu kiĢilere
veya iĢ sahiplerine karĢı kırıcı davranmak,
c) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve
görevden erken ayrılmak,
d) Kanun, tüzük, yönetmelik karar ve
talimatlarda açık olarak belirtilen konularda,
iĢi uzatacak Ģekilde davranıĢlarda bulunmak,
yazı
ve
tekitleri
zamanında
cevaplandırmamak,
e) BilirkiĢi seçimi ve görevlendirmesi
sırasında kanunlarla belirlenen kurallara
uymamak,
e) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda f) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda
belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,
belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak,
Hallerinde uygulanır.
Hallerinde uygulanır.

2942 SAYILI KAMULAġTIRMA KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
KamulaĢtırma bedelinin tespiti esasları:
KamulaĢtırma bedelinin tespiti esasları:
Madde 11 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/6 Madde 11 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/6
md.)
md.)
15 inci madde uyarınca oluĢturulacak bilirkiĢi 15 inci madde uyarınca oluĢturulacak bilirkiĢi
kurulu, kamulaĢtırılacak taĢınmaz mal veya kurulu, kamulaĢtırılacak taĢınmaz mal veya
kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile
birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de
dinledikten sonra taĢınmaz mal veya dinledikten sonra taĢınmaz mal veya
kaynağın;
kaynağın;
a)Cins ve nevini,
a) Cins ve nevini,
b) Yüzölçümünü.
b) Yüzölçümünü.
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve
unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,
d)Varsa vergi beyanını,
d) Varsa vergi beyanını,
e)KamulaĢtırma
tarihindeki
resmi e)KamulaĢtırma
tarihindeki
resmi
makamlarca yapılmıĢ kıymet takdirlerini,
makamlarca yapılmıĢ kıymet takdirlerini,
f) Arazilerde, taĢınmaz mal veya kaynağın f) Arazilerde, taĢınmaz mal veya kaynağın
kamulaĢtırma tarihindeki mevkii ve Ģartlarına kamulaĢtırma tarihindeki mevkii ve Ģartlarına
göre ve olduğu gibi kullanılması halinde göre ve olduğu gibi kullanılması halinde
getireceği net gelirini.
getireceği net gelirini.
g) Arsalarda, kamulaĢtırılma gününden g) Arsalarda, kamulaĢtırılma gününden
önceki özel amacı olmayan emsal satıĢlara önceki özel amacı olmayan emsal satıĢlara
göre satıĢ değerini,
göre satıĢ değerini,
h) Yapılarda, (…)(2) resmi birim fiyatları ve h) Yapılarda, (…)(2) resmi birim fiyatları ve

yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,
ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer
objektif ölçüleri,
Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün
bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek
suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate
alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna
dayalı olarak taĢınmaz malın değerini tespit
ederler.

TaĢınmaz malın değerinin tespitinde,
kamulaĢtırmayı gerektiren imar ve hizmet
teĢebbüsünün sebep olacağı değer artıĢları ile
ilerisi için düĢünülen kullanma Ģekillerine
göre getireceği kâr dikkate alınmaz.
KamulaĢtırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde,
bu kamulaĢtırma sebebiyle taĢınmaz mal veya
kaynakta meydana gelecek kıymet düĢüklüğü
gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düĢüklüğü
kamulaĢtırma bedelidir.
BilirkiĢiler
Madde 15 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/8
md.)
(DeğiĢik birinci cümle: 16/5/2012-6306/12
md.) Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliğine bağlı meslek odalarının her biri
tarafından, üyelerinin oturdukları yer göz
önünde bulundurularak; illerden nüfusu
beĢyüzbinin altında olanlar için yirmibeĢ
ila elli, nüfusu beĢyüzbin ile birmilyon
arasında olanlar için elli ila yüz, nüfusu
birmilyon ile üçmilyon arasında olanlar
için yüz ila yüzelli, nüfusu üçmilyonun
üzerinde olanlar için yüzelli ila üçyüzelli
bilirkiĢi ve ayrıca il merkezleri için il idare
kurulları ve ilçeler için ilçe idare kurulları
tarafından, bu bölgelerde oturan ve
mühendis veya mimar olan taĢınmaz mal
sahipleri veya kiracılar arasından nüfusa
göre belirlenen bilirkiĢi sayılarının en az
üçte biri kadar bilirkiĢi, her yıl ocak ayının
ilk haftasında seçilerek isim ve adreslerini
belirten listeler valiliklere verilir. BilirkiĢi
olarak görev yapacakların nitelikleri ve
çalıĢma esasları, Türk Mühendis ve Mimar
Odaları
Birliğinin
görüĢü
alınmak
suretiyle Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık
ve
Ġskan
Bakanlığının
birlikte

yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,
ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer
objektif ölçüleri,
Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün
bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek
suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate
alarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
kabul edilen değerleme standartlarına
uygun, gerekçeli bir değerlendirme raporuna
dayalı olarak taĢınmaz malın değerini tespit
ederler.
TaĢınmaz malın değerinin tespitinde,
kamulaĢtırmayı gerektiren imar ve hizmet
teĢebbüsünün sebep olacağı değer artıĢları ile
ilerisi için düĢünülen kullanma Ģekillerine
göre getireceği kâr dikkate alınmaz.
KamulaĢtırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde,
bu kamulaĢtırma sebebiyle taĢınmaz mal veya
kaynakta meydana gelecek kıymet düĢüklüğü
gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düĢüklüğü
kamulaĢtırma bedelidir.
BilirkiĢiler
MADDE
15- Bu
Kanun
uyarınca
mahkemelerce görevlendirilen bilirkiĢiler,
bilirkiĢilik bölge kurulları tarafından
hazırlanan listelerden seçilir ve bunlar
hakkında BilirkiĢilik Kanunu ve 12/1/2011
tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
KamulaĢtırmaya konu olan yerin
cins ve niteliğine göre en az üç kiĢilik
bilirkiĢi
kurulunun
oluĢturulması
zorunludur.
BilirkiĢilerden
birinin
taĢınmaz geliĢtirme konusunda yüksek
lisans veya doktora yapmıĢ uzmanlar ya da
6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen
gayrimenkul
değerleme
uzmanları
arasından
seçilmesi
zorunludur.
Gayrimenkul
değerleme
uzmanları
bakımından, bilirkiĢiliğe kabul için aranan
temel eğitim alma ve fiilen beĢ yıl görev
yapma Ģartları; yüksek lisans veya doktora
yapmıĢ uzmanlar bakımından ise fiilen beĢ
yıl görev yapma Ģartı aranmaz ve bu
uzmanlar kayıtlı oldukları bilirkiĢilik
bölge kurulunun yargı çevresiyle sınırlı
olmaksızın görevlendirilir.
BilirkiĢilerin uzmanlık alanları,

hazırlayacakları
belirlenir.

bir

yönetmelikle kamulaĢtırılacak
taĢınmazın
niteliği
gözönüne alınarak belirlenir.
BilirkiĢi kurulu, taĢınmaz malın
Valilikçe onanan listelerden, odalar değerini 11 inci ve 12 nci maddelerde yer
tarafından seçilenler il merkezi ve alan hükümlere göre tayin ve takdir
ilçelerdeki asliye hukuk mahkemelerine, ederek gerekçeli raporunu onbeĢ gün
idare kurulları tarafından seçilenler de içinde mahkemeye verir.
seçildikleri
yerin
asliye
hukuk
BilirkiĢilerce
yapılan
değer
mahkemelerine bildirilir.
tespitinde, idare tarafından belgelerin
mahkemeye verildiği gün esas tutulur.
Süresi bitenler tekrar seçilebilir.
BilirkiĢi kurulu; kamulaĢtırmaya konu olan
yerin cins ve niteliğine göre, üçü odalar
listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden
seçilmek suretiyle beĢ kiĢiden oluĢur.
KamulaĢtırılan taĢınmaz malın üstün
niteliği gözönüne alınarak, bilirkiĢilerden
üçü aynı uzmanlık kolundan seçilebilir.
KamulaĢtırmayı yapan idarede görevli
olanlar, kamulaĢtırılan taĢınmaz malın
sahipleri ve bunların usul ve füruu, karıkoca, üçüncü derece dahil, kan ve sıhri
hısımları ve mal sahipleri ile menfaat
ortaklığı olanlar bilirkiĢi seçilemezler.
Ġhtisas odalarının liste veremediği veya
verilen listelerden fiili ve hukuki sebeplerle
bilirkiĢi seçiminin imkansız olduğu il ve
ilçelerde, kamulaĢtırılan taĢınmaz malın
cins ve özelliğine göre, Bayındırlık ve
Ġskan, Tarım ve KöyiĢleri ve Orman
Bakanlıklarının taĢra birimleri ile diğer
resmi daire ve kurumlardan alınacak fen
adamları ile bilirkiĢi kurulu tamamlanır.
Bunların da bulunmadığı veya fiili veya
hukuki sebeplerle bilirkiĢi seçimlerine
imkan olmadığı takdirde, komĢu illerin
oda listelerinden, yoksa bu fıkrada
belirtilen resmi daire ve kurumlardan
alınacak
fen
adamları
ile
kurul
tamamlanır.
(DeğiĢik sekizinci fıkra: 16/5/2012-6306/12
md.) Taraflar, mahkemelere bildirilen
listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki
fıkrada belirtilen kimseler arasından

bilirkiĢi
seçmekte
anlaĢamadıkları
takdirde; bilirkiĢiler, hâkimin kararı ile
tayin edilen gün ve saatte, valilikçe,
tarafların huzurunda ve gelmeyenin
gıyabında kura yolu ile seçilir. Valilik,
kuranın adil olarak yapılabilmesi için
gerekli tedbirleri alır. Kuraya iliĢkin
itirazlar, davanın görüldüğü mahkemece
karara bağlanır.
Hakim, bilirkiĢilere yemin ettirir.
BilirkiĢi kurulu, taĢınmaz malın değerini 11
ve 12 nci maddeler hükümlerine göre tayin
ve takdir ederek, gerekçeli raporunu onbeĢ
gün içinde mahkemeye verir.
BilirkiĢilerce yapılan değer tespitinde, idarece
belgelerin mahkemeye verildiği gün esas
tutulur.
(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/12 md.) Sermaye
Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet
gösteren lisanslı değerleme kuruluĢlarının
isim ve adreslerini belirten listeler, her yıl
ocak ayı içinde, ikinci fıkradaki
mahkemelere bildirilmek üzere Sermaye
Piyasası Kurulunca valiliklere gönderilir.
Yeterli sayıda değerleme uzmanı bulunan
yerlerde, 10 uncu maddede öngörülen
değer tespitleri, bilirkiĢi sıfatıyla öncelikle
Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı
değerleme
uzmanlarına,
taĢınmaz
geliĢtirme konusunda yüksek lisans veya
doktora yapmıĢ olan uzmanlara yaptırılır.
KamulaĢtırılmaksızın kamu hizmetine
ayrılan taĢınmazların bedel tespiti
Geçici Madde 6 – (Ek: 18/6/2010-5999/1
md.; DeğiĢik: 24/5/2013-6487/ 21 md.)
KamulaĢtırma iĢlemleri tamamlanmamıĢ veya
kamulaĢtırması hiç yapılmamıĢ olmasına
rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi
arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya
kamu yararına iliĢkin bir ihtiyaca tahsis
edilerek üzerinde tesis yapılan taĢınmazlara
veya kaynaklara kısmen veya tamamen
veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle
malikin rızası olmaksızın fiili olarak el
konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından
doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde
bedel tespiti ve diğer iĢlemler bu madde

KamulaĢtırılmaksızın kamu hizmetine
ayrılan taĢınmazların bedel tespiti
Geçici Madde 6 – (Ek: 18/6/2010-5999/1
md.; DeğiĢik: 24/5/2013-6487/ 21 md.)
KamulaĢtırma iĢlemleri tamamlanmamıĢ veya
kamulaĢtırması hiç yapılmamıĢ olmasına
rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi
arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya
kamu yararına iliĢkin bir ihtiyaca tahsis
edilerek üzerinde tesis yapılan taĢınmazlara
veya kaynaklara kısmen veya tamamen
veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle
malikin rızası olmaksızın fiili olarak el
konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından
doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde
bedel tespiti ve diğer iĢlemler bu madde

hükümlerine göre yapılır. Bu maddeye göre hükümlerine göre yapılır. Bu maddeye göre
yapılacak iĢlemlerde öncelikle uzlaĢma yapılacak iĢlemlerde öncelikle uzlaĢma
usulünün uygulanması dava Ģartıdır.
usulünün uygulanması dava Ģartıdır.
Ġdarenin daveti veya malikin müracaatı
üzerine, fiilen el konulan taĢınmazın veya
üzerinde tesis edilen irtifak hakkının idarenin
daveti veya malikin müracaat ettiği tarihteki
tahmini değeri; bu Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasına göre teĢkil edilen
kıymet takdir komisyonu marifetiyle,
taĢınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri
esas alınmak ve bu Kanunun 11 inci ve 12 nci
maddelerine göre hesaplanmak suretiyle
tespit edilir. Tespitten sonra, bu Kanunun 8
inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre teĢkil
olunan uzlaĢma komisyonunca, idarenin
daveti veya malikin müracaat tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde 7201 sayılı
Kanun hükümlerine göre tebliğ edilen bir
yazı ile, tahmini değer bildirilmeksizin, talep
sahibi uzlaĢma görüĢmelerine davet edilir.

Ġdarenin daveti veya malikin müracaatı
üzerine, fiilen el konulan taĢınmazın veya
üzerinde tesis edilen irtifak hakkının idarenin
daveti veya malikin müracaat ettiği tarihteki
tahmini değeri; bu Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasına göre teĢkil edilen
kıymet takdir komisyonu marifetiyle,
taĢınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri
esas alınmak ve bu Kanunun 11 inci ve 12 nci
maddelerine göre hesaplanmak suretiyle
tespit edilir. Tespitten sonra, bu Kanunun 8
inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre teĢkil
olunan uzlaĢma komisyonunca, idarenin
daveti veya malikin müracaat tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde 7201 sayılı
Kanun hükümlerine göre tebliğ edilen bir
yazı ile, tahmini değer bildirilmeksizin, talep
sahibi uzlaĢma görüĢmelerine davet edilir.

UzlaĢma; idareye ait taĢınmazın trampası,
idareye ait taĢınmaz üzerinde sınırlı ayni hak
tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde
baĢka bir yerde imar hakkı kullandırılması
suretiyle veya bunların mümkün olmaması
hâlinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir.

UzlaĢma; idareye ait taĢınmazın trampası,
idareye ait taĢınmaz üzerinde sınırlı ayni hak
tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde
baĢka bir yerde imar hakkı kullandırılması
suretiyle veya bunların mümkün olmaması
hâlinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir.

UzlaĢma görüĢmeleri, hukuki veya fiili engel
bulunmadığı takdirde davete icabet tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır
ve uzlaĢmaya varılıp varılmadığı, malik veya
temsilcisi ile komisyon üyeleri tarafından
imzalanan bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak
ile uzlaĢma görüĢmelerine iliĢkin bilgi ve
belgeler, açılacak davalarda taraflar aleyhine
delil teĢkil etmez. UzlaĢmaya varılması
hâlinde, üzerinde uzlaĢılan hakkın türünü,
tanınma Ģart ve usullerini, nakdi ödemede
bulunulacak ise miktarını ve ödeme Ģartları
ile taĢınmazların tesciline veya terkinine dair
muvafakati de ihtiva eden bir sözleĢme
akdedilerek bu sözleĢme çerçevesinde iĢlem
yapılır ve uzlaĢma konusu taĢınmazlar resen
tapuya tescil veya terkin edilir.

UzlaĢma görüĢmeleri, hukuki veya fiili engel
bulunmadığı takdirde davete icabet tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır
ve uzlaĢmaya varılıp varılmadığı, malik veya
temsilcisi ile komisyon üyeleri tarafından
imzalanan bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak
ile uzlaĢma görüĢmelerine iliĢkin bilgi ve
belgeler, açılacak davalarda taraflar aleyhine
delil teĢkil etmez. UzlaĢmaya varılması
hâlinde, üzerinde uzlaĢılan hakkın türünü,
tanınma Ģart ve usullerini, nakdi ödemede
bulunulacak ise miktarını ve ödeme Ģartları
ile taĢınmazların tesciline veya terkinine dair
muvafakati de ihtiva eden bir sözleĢme
akdedilerek bu sözleĢme çerçevesinde iĢlem
yapılır ve uzlaĢma konusu taĢınmazlar resen
tapuya tescil veya terkin edilir.

UzlaĢılan bedel, bütçe imkanları dâhilinde UzlaĢılan bedel, bütçe imkanları dâhilinde
sonraki yıllara sâri olacak Ģekilde taksitli sonraki yıllara sâri olacak Ģekilde taksitli

olarak da ödenebilir. Taksitli ödeme
süresince, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ĠliĢkin
Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir.

olarak da ödenebilir. Taksitli ödeme
süresince, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ĠliĢkin
Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir.

Ġdare
ve
malik
arasında
uzlaĢma
sağlanamadığı
takdirde,
uzlaĢmazlık
tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren
üç ay içinde malik veya idare tarafından
bedel tespiti davası açılabilir. Dava açılması
hâlinde, fiilen el konulan taĢınmazın veya
üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava
tarihindeki değeri, ikinci fıkranın birinci
cümlesindeki esaslara göre mahkemece bu
Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkiĢi
incelemesi yapılmak suretiyle tespit ve
taĢınmazın veya hakkın idare adına tesciline
veya terkinine hükmedilir. Tespit edilen
bedel, bu maddenin sekizinci fıkrasına göre
idarece ödenir. Tescile veya terkine iliĢkin
hüküm kesin olup tarafların hükmedilen
bedele iliĢkin temyiz hakkı saklıdır.

Ġdare
ve
malik
arasında
uzlaĢma
sağlanamadığı
takdirde,
uzlaĢmazlık
tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren
üç ay içinde malik veya idare tarafından
bedel tespiti davası açılabilir. Dava açılması
hâlinde, fiilen el konulan taĢınmazın veya
üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava
tarihindeki değeri, ikinci fıkranın birinci
cümlesindeki esaslara göre mahkemece bu
Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkiĢi
incelemesi yapılmak suretiyle tespit ve
taĢınmazın veya hakkın idare adına tesciline
veya terkinine hükmedilir. Tespit edilen
bedel, bu maddenin sekizinci fıkrasına göre
idarece ödenir. Tescile veya terkine iliĢkin
hüküm kesin olup tarafların hükmedilen
bedele iliĢkin temyiz hakkı saklıdır.

Bu madde kapsamında açılan davalarda
mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet
ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen
Ģekilde maktu olarak belirlenir.

Bu madde kapsamında açılan davalarda
mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet
ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen
Ģekilde maktu olarak belirlenir.

KesinleĢen mahkeme kararlarına istinaden bu
madde uyarınca ödemelerde kullanılmak
üzere, ihtiyaç olması hâlinde, merkezi
yönetim bütçesine dâhil idarelerin yılı
bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen
ödeneklerinin (Milli Savunma Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin güvenlik
ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları
ile yapım giderleri için ayrılan ödeneklerin)
yüzde ikisi, belediye ve il özel idareleri ile
bağlı idareleri için en son kesinleĢmiĢ bütçe
gelirleri toplamının, diğer idareler için en son
kesinleĢmiĢ bütçe giderleri toplamının en az
yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay
ayrılır. KesinleĢen alacakların toplam
tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını
aĢması hâlinde, ödemeler, sonraki yıllara sâri
olacak Ģekilde, garameten ve taksitlerle
gerçekleĢtirilir. Taksitlendirmede, bütçe
imkanlarıile alacakların tutarları dikkate
alınır. Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı

KesinleĢen mahkeme kararlarına istinaden bu
madde uyarınca ödemelerde kullanılmak
üzere, ihtiyaç olması hâlinde, merkezi
yönetim bütçesine dâhil idarelerin yılı
bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen
ödeneklerinin (Milli Savunma Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin güvenlik
ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları
ile yapım giderleri için ayrılan ödeneklerin)
yüzde ikisi, belediye ve il özel idareleri ile
bağlı idareleri için en son kesinleĢmiĢ bütçe
gelirleri toplamının, diğer idareler için en son
kesinleĢmiĢ bütçe giderleri toplamının en az
yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay
ayrılır. KesinleĢen alacakların toplam
tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını
aĢması hâlinde, ödemeler, sonraki yıllara sâri
olacak Ģekilde, garameten ve taksitlerle
gerçekleĢtirilir. Taksitlendirmede, bütçe
imkanlarıile alacakların tutarları dikkate
alınır. Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı

Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir. Ġdare
tarafından, mahkeme kararı gereğince nakdi
ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer
uzlaĢma yolları da teklif edilebilir ve bu
maddenin uzlaĢmaya iliĢkin hükümlerine
göre iĢlem yapılabilir.

Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir. Ġdare
tarafından, mahkeme kararı gereğince nakdi
ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer
uzlaĢma yolları da teklif edilebilir ve bu
maddenin uzlaĢmaya iliĢkin hükümlerine
göre iĢlem yapılabilir.

Bu maddenin bedele iliĢkin hükümleri, vuku
bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin
kapsamında
olan
kamulaĢtırmasız
el
koymadan dolayı açtıkları tazminat davası
süre bakımından dava hakkının düĢtüğü
gerekçesiyle reddedilmiĢ olanlar hakkında da
uygulanır. Evvelce açtıkları davalar sonunda
tazminat almaya hak kazanmıĢ veya süre
dıĢındaki sebeplerden dolayı davaları
reddedilmiĢ olanlar hakkında bu madde
hükümleri uygulanmaz. Ancak, gerek iç
hukuka ve gerekse milletlerarası hukuka göre
evvelce açtıkları davalar sonunda hak
kazanmıĢ
oldukları
tazminat
henüz
ödenmemiĢ olanlara, idare tarafından nakdi
ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer
uzlaĢma yolları teklif edilebilir ve bu
maddenin uzlaĢmaya iliĢkin hükümlerine
göre iĢlem yapılabilir.

Bu maddenin bedele iliĢkin hükümleri, vuku
bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin
kapsamında
olan
kamulaĢtırmasız
el
koymadan dolayı açtıkları tazminat davası
süre bakımından dava hakkının düĢtüğü
gerekçesiyle reddedilmiĢ olanlar hakkında da
uygulanır. Evvelce açtıkları davalar sonunda
tazminat almaya hak kazanmıĢ veya süre
dıĢındaki sebeplerden dolayı davaları
reddedilmiĢ olanlar hakkında bu madde
hükümleri uygulanmaz. Ancak, gerek iç
hukuka ve gerekse milletlerarası hukuka göre
evvelce açtıkları davalar sonunda hak
kazanmıĢ
oldukları
tazminat
henüz
ödenmemiĢ olanlara, idare tarafından nakdi
ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer
uzlaĢma yolları teklif edilebilir ve bu
maddenin uzlaĢmaya iliĢkin hükümlerine
göre iĢlem yapılabilir.

Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin
kapsamında
olan
kamulaĢtırmasız
el
koymadan dolayı bu maddenin yürürlüğe
girmesinden önce tazmin talebiyle dava
açmıĢ olanlar; bu madde hükümlerine göre
uzlaĢma
yoluna
gitmeyi
isteyip
istemediklerini bu maddenin yürürlüğe
girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve
mahkemeye verecekleri dilekçeler ile
bildirebilirler. UzlaĢma talebi üzerine,
uzlaĢma görüĢmelerinin neticesine kadar dava
bekletilir;
uzlaĢılamaması
hâlinde,
uzlaĢmazlık
tutanağının
mahkemeye
sunulmasından sonra davaya devam edilir.
Uygulama
imar
planlarında
umumi
hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak
suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla
tasarrufu kısıtlanan taĢınmazlar hakkında,
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar
Kanununda öngörülen idari baĢvuru ve
iĢlemler tamamlandıktan sonra idari yargıda
dava açılabilir. Bu madde hükümleri karara
bağlanmamıĢ veya kararı kesinleĢmemiĢ tüm
davalara uygulanır. Kararı kesinleĢen
davalara ise, bu maddenin yalnızca sekizinci
fıkra hükümleri uygulanır.

Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin
kapsamında
olan
kamulaĢtırmasız
el
koymadan dolayı bu maddenin yürürlüğe
girmesinden önce tazmin talebiyle dava
açmıĢ olanlar; bu madde hükümlerine göre
uzlaĢma
yoluna
gitmeyi
isteyip
istemediklerini bu maddenin yürürlüğe
girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve
mahkemeye verecekleri dilekçeler ile
bildirebilirler. UzlaĢma talebi üzerine,
uzlaĢma görüĢmelerinin neticesine kadar dava
bekletilir;
uzlaĢılamaması
hâlinde,
uzlaĢmazlık
tutanağının
mahkemeye
sunulmasından sonra davaya devam edilir.
Uygulama
imar
planlarında
umumi
hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak
suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla
tasarrufu kısıtlanan taĢınmazlar hakkında,
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar
Kanununda öngörülen idari baĢvuru ve
iĢlemler tamamlandıktan sonra idari yargıda
dava açılabilir. Bu madde hükümleri karara
bağlanmamıĢ veya kararı kesinleĢmemiĢ tüm
davalara uygulanır. Kararı kesinleĢen
davalara ise, bu maddenin yalnızca sekizinci
fıkra hükümleri uygulanır.

Bu madde uyarınca ödenecek olan bedelin Bu madde uyarınca ödenecek olan bedelin
tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve
alacakları haczedilemez.
alacakları haczedilemez.
(Ġptal
onikinci
fıkra:
Anayasa (Ġptal
onikinci
fıkra:
Anayasa
Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarihli ve E.: Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarihli ve E.:
2013/95, K.: 2014/176 sayılı Kararı ile.)
2013/95, K.: 2014/176 sayılı Kararı ile.)
(Ġptal
onüçüncü
fıkra:
Anayasa (Ġptal
onüçüncü
fıkra:
Anayasa
Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarihli ve E.: Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarihli ve E.:
2013/95, K.: 2014/176 sayılı Kararı ile.)
2013/95, K.: 2014/176 sayılı Kararı ile.)
Bu madde uyarınca açılacak davalarda 15
inci maddede düzenlenen bilirkiĢiliğe
iliĢkin hükümler uygulanır.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Gerçeğe
aykırı
bilirkiĢilik
veya Gerçeğe
aykırı
bilirkiĢilik
veya
tercümanlık
tercümanlık
Madde 276- (1) Yargı mercileri veya suçtan Madde 276- (1) Yargı mercileri veya suçtan
dolayı kanunen soruĢturma yapmak veya dolayı kanunen soruĢturma yapmak veya
yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip
bulunan kiĢi veya kurul tarafından bulunan kiĢi veya kurul tarafından
görevlendirilen bilirkiĢinin gerçeğe aykırı görevlendirilen bilirkiĢinin gerçeğe aykırı
mütalaada bulunması halinde, bir yıldan üç mütalaada bulunması halinde, üç yıldan yedi
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kiĢi veya kurullar
tarafından görevlendirilen tercümanın ifade
veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme
etmesi halinde, birinci fıkra hükmü uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kiĢi veya kurullar
tarafından görevlendirilen tercümanın ifade
veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme
etmesi halinde, birinci fıkra hükmü uygulanır.

5271 CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
BilirkiĢinin atanması
BilirkiĢinin atanması
Madde 63 – (1) Çözümü uzmanlığı, özel Madde 63 – (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya
veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkiĢinin
bilirkiĢinin oy ve görüĢünün alınmasına oy ve görüĢünün alınmasına re'sen,
re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin,
vekilinin,
Ģüphelinin
veya
sanığın, Ģüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya
müdafiinin veya kanunî temsilcinin istemi kanunî temsilcinin istemi üzerine karar
üzerine karar verilebilir. Ancak hâkimlik verilebilir. Ancak, genel bilgi veya
mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin
ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkiĢi gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi
mümkün
olan
konularda
bilirkiĢiye
dinlenemez.
baĢvurulamaz. Hukuk öğrenimi görmüĢ
kiĢiler, hukuk alanı dıĢında ayrı bir

(2) BilirkiĢi atanması ve gerekçe gösterilerek
sayısının birden çok olarak saptanması,
hâkim veya mahkemeye aittir. Birden çok
bilirkiĢi
atanmasına
iliĢkin
istemler
reddedildiğinde de aynı biçimde karar verilir.
(3) SoruĢturma evresinde Cumhuriyet savcısı
da bu maddede gösterilen yetkileri
kullanabilir.

BilirkiĢi olarak atanabilecekler
Madde 64 – (1) BilirkiĢiler, il adlî yargı
adalet komisyonları tarafından her yıl
düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya
tüzel
kiĢiler
arasından
seçilirler.
Cumhuriyet savcıları ve hâkimler, yalnız
bulundukları il bakımından yapılmıĢ
listelerden
değil,
diğer
illerde
oluĢturulmuĢ listelerden de bilirkiĢi
seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine
veya
listelerde
yer
verilenlerin
çıkarılmalarına iliĢkin esas ve usuller,
yönetmelikte gösterilir.
(2) Atama kararında, gerekçesi de
gösterilmek suretiyle, birinci fıkrada
belirtilen listelere girmeyenler arasından
da bilirkiĢi seçilebilir.

uzmanlığa
sahip
olduğunu
belgelendirmedikçe,
bilirkiĢi
olarak
görevlendirilemez.
(2) BilirkiĢi atanması ve gerekçe gösterilerek
sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim
veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkiĢi
atanmasına iliĢkin istemler reddedildiğinde de
aynı biçimde karar verilir.
(3) SoruĢturma evresinde Cumhuriyet savcısı
da bu maddede gösterilen yetkileri
kullanabilir.

BilirkiĢi olarak atanabilecekler
Madde 64 – (1) BilirkiĢiler, bölge adliye
mahkemelerinin yargı çevreleri esas
alınmak suretiyle bilirkiĢilik bölge kurulu
tarafından hazırlanan listede yer alan
kiĢiler arasından seçilir. Ancak, kendi bölge
listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkiĢi
olmasına rağmen, diğer bir bölgedeki
bilirkiĢinin, görevlendirme yapılan yere
daha yakın bir mesafede bulunması
durumunda, bu listeden de görevlendirme
yapılabilir.
(2) Bölge kurulunun hazırladığı listede
bilgisine baĢvurulacak uzmanlık dalında
bilirkiĢi bulunmaması hâlinde, diğer bölge
kurullarının listelerinden, burada da
bulunmaması
halinde,
BilirkiĢilik
Kanununun 10 uncu maddesinin (ç), (d) ve
(e) bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan
Ģartları da taĢımak kaydıyla listelerin
dıĢından
bilirkiĢi
görevlendirilebilir.
Listelerin
dıĢından
görevlendirilen
bilirkiĢiler, bölge kuruluna bildirilir.
(3)
Kanunların
belirli
konularda
görevlendirdiği resmî bilirkiĢiler öncelikle
atanırlar. Ancak kamu görevlileri, bağlı
bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkiĢi
olarak atanamazlar.

(3)
Kanunların
belirli
konularda
görevlendirdiği resmî bilirkiĢiler öncelikle
atanırlar. Ancak kamu görevlileri, bağlı
bulundukları kurumla ilgili davalarda
bilirkiĢi olarak atanamazlar.
(4) BilirkiĢi olarak atanan bir tüzel kiĢi
ise, kendisi adına incelemeyi yapacak
gerçek kiĢi veya kiĢilerin isimlerini,
bilirkiĢi atayacak yargı merciinin onayına
sunar.
(5) Listelere kaydedilen bilirkiĢiler, il adlî (5)
Listelere
kaydedilen
bilirkiĢiler,
yargı
adalet
komisyonu
huzurunda bilirkiĢilik bölge kurulu veya bulunduğu

"Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve
fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine
getireceğime namusum ve vicdanım üzerine
yemin ederim." sözlerini tekrarlayarak yemin
ederler. Bu bilirkiĢilere görevlendirildikleri
her iĢte yeniden yemin verilmez.
(6) Listelerde yer almamıĢ bilirkiĢiler,
görevlendirildiklerinde kendilerini atamıĢ
olan merci huzurunda yukarıdaki fıkrada
öngörülen biçimde yemin ederler. Yeminin
yapıldığına iliĢkin tutanak hâkim veya
Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi ve bilirkiĢi
tarafından imzalanır.
(7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı
olarak verilebilir ve metni dosyaya konulur.
Ancak bu hâle iliĢkin gerekçenin kararda
gösterilmesi zorunludur.
Atama
kararı
ve
incelemelerin
yürütülmesi
Madde 66 –
(1) BilirkiĢi incelemesi
yaptırılmasına
iliĢkin
kararda,
cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya
teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme
konusu ve görevin yerine getirileceği süre
belirtilir. Bu süre, iĢin niteliğine göre üç ayı
geçemez. Özel sebepler zorunlu kıldığında
bu süre, bilirkiĢinin istemi üzerine, kendisini
atayan merciin gerekçeli kararıyla en çok üç
ay daha uzatılabilir.
(2) Belirlenen süre içinde raporunu
vermeyen bilirkiĢi hemen değiĢtirilebilir. Bu
durumda bilirkiĢi, o ana kadar yaptığı
iĢlemleri açıklayan bir rapor sunar ve görevi
sebebiyle kendisine teslim edilmiĢ olan eĢya
ve belgeleri hemen geri verir. Bu bilirkiĢi,
64 üncü maddede öngörülen listelerden
çıkarılabileceği gibi; gecikme dolayısıyla
uğranılmıĢ zararları ödemesine de karar
verilebilir.

(3) BilirkiĢi, görevini, kendisini atamıĢ olan
merci ile iliĢki içinde yerine getirir,
gerektiğinde bu mercie incelemelerindeki
geliĢmeler hakkında bilgi verir, yararlı
görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir.

yer il adlî yargı adalet komisyonu huzurunda
"Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve
fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine
getireceğime namusum ve vicdanım üzerine
yemin ederim." sözlerini tekrarlayarak yemin
ederler. Bu bilirkiĢilere görevlendirildikleri
her iĢte yeniden yemin verilmez.
(6) Listelerde yer almamıĢ bilirkiĢiler,
görevlendirildiklerinde kendilerini atamıĢ olan
merci huzurunda yukarıdaki fıkrada öngörülen
biçimde yemin ederler. Yeminin yapıldığına
iliĢkin tutanak hâkim veya Cumhuriyet
savcısı, zabıt kâtibi ve bilirkiĢi tarafından
imzalanır.
(7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak
verilebilir ve metni dosyaya konulur. Ancak
bu hâle iliĢkin gerekçenin kararda gösterilmesi
zorunludur.
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi
Madde 66 –
(1) BilirkiĢi incelemesi
yaptırılmasına
iliĢkin
kararda,
cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik
bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu
ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir.
Bu süre, iĢin niteliğine göre üç ayı geçemez.
Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre,
bilirkiĢinin istemi üzerine, kendisini atayan
merciin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha
uzatılabilir.
(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen
bilirkiĢi hemen değiĢtirilebilir. Bu durumda
bilirkiĢi, o ana kadar yaptığı iĢlemleri
açıklayan bir rapor sunar ve görevi sebebiyle
kendisine teslim edilmiĢ olan eĢya ve belgeleri
hemen geri verir. Ayrıca, hukuki ve cezai
sorumluluğuna iliĢkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla, bilirkiĢiye ücret ve
masraf
adı
altında
hiçbir
ödeme
yapılmamasına
karar
verilebilir
ve
gerekçesi gösterilerek gerekli yaptırımların
uygulanması bilirkiĢilik bölge kurulundan
talep edilir.
(3) BilirkiĢi, görevini, kendisini atamıĢ olan
merci ile iliĢki içinde yerine getirir,
gerektiğinde bu mercie incelemelerindeki
geliĢmeler hakkında bilgi verir, yararlı
görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir.

(4) BilirkiĢi, görevini yerine getirmek
amacıyla bilgi edinmek için Ģüpheli veya
sanık dıĢındaki kimselerin de bilgilerine
baĢvurabilir. BilirkiĢi, uzmanlık alanına
girmeyen
bir
sorun
bakımından
aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim,
mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, nitelikli
ve konusunda bilgisiyle tanınmıĢ kiĢilerle bir
araya gelmesine izin verebilir. Bu Ģekilde
çağrılan kiĢiler yemin eder ve verecekleri
raporlar, bilirkiĢi raporunun tamamlayıcı bir
bölümü olarak dosyaya konulur.
(5) Ġlgililer de merciinden, incelemeler
yapılırken bilirkiĢiye teknik nitelikte bilgiler
verebilecek olan ve ismen belirleyecekleri
kiĢileri dinlemeleri veya bazı araĢtırmaların
yapılması hususlarında karar verilmesini
isteyebilir.
(6) Gerekli olması halinde, bilirkiĢi, mağdur,
Ģüpheli veya sanığa mahkeme baĢkanı,
hâkim veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ile
soru sorabilir. Ancak, mahkeme baĢkanı,
hâkim veya Cumhuriyet savcısı, bilirkiĢinin
doğrudan soru sormasına da izin verebilir.
Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkiĢi,
görevini yerine getirirken zorunlu saydığı
soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve
müdafi bulunmadan da mağdur, Ģüpheli veya
sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir.
(7) BilirkiĢiye inceleyeceği Ģeyler mühür
altında verilmeden önce bunların listesi ve
sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla
belirlenir. BilirkiĢi, mühürlerin açılmasını ve
yeniden
konulmasını
yine
tutanakla
belirtmek ve bir liste düzenlemekle
yükümlüdür.

(4) BilirkiĢi, görevini yerine getirmek
amacıyla bilgi edinmek için Ģüpheli veya
sanık dıĢındaki kimselerin de bilgilerine
baĢvurabilir. BilirkiĢi, uzmanlık alanına
girmeyen
bir
sorun
bakımından
aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim,
mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, nitelikli
ve konusunda bilgisiyle tanınmıĢ kiĢilerle bir
araya gelmesine izin verebilir. Bu Ģekilde
çağrılan kiĢiler yemin eder ve verecekleri
raporlar, bilirkiĢi raporunun tamamlayıcı bir
bölümü olarak dosyaya konulur.
(5) Ġlgililer de merciinden, incelemeler
yapılırken bilirkiĢiye teknik nitelikte bilgiler
verebilecek olan ve ismen belirleyecekleri
kiĢileri dinlemeleri veya bazı araĢtırmaların
yapılması hususlarında karar verilmesini
isteyebilir.
(6) Gerekli olması halinde, bilirkiĢi, mağdur,
Ģüpheli veya sanığa mahkeme baĢkanı, hâkim
veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ile soru
sorabilir. Ancak, mahkeme baĢkanı, hâkim
veya
Cumhuriyet
savcısı,
bilirkiĢinin
doğrudan soru sormasına da izin verebilir.
Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkiĢi,
görevini yerine getirirken zorunlu saydığı
soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve müdafi
bulunmadan da mağdur, Ģüpheli veya sanığa
doğrudan doğruya yöneltebilir.
(7) BilirkiĢiye inceleyeceği Ģeyler mühür
altında verilmeden önce bunların listesi ve
sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla
belirlenir. BilirkiĢi, mühürlerin açılmasını ve
yeniden konulmasını yine tutanakla belirtmek
ve bir liste düzenlemekle yükümlüdür.

BilirkiĢi raporu, uzman mütalaası
Madde 67 – (1) Ġncelemeleri sona erdiğinde
bilirkiĢi yaptığı iĢlemleri ve vardığı sonuçları
açıklayan bir raporu, kendisinden istenen
incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek,
imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir.
Mühür altındaki Ģeyler de ilgili mercie verilir
veya gönderilir ve bu husus bir tutanağa
bağlanır.
(2) Birden çok atanmıĢ bilirkiĢiler değiĢik
görüĢleri yansıtmıĢlarsa veya bunların ortak
sonuçlar üzerinde ayrık görüĢleri varsa, bu
durumu gerekçeleri ile birlikte rapora

BilirkiĢi raporu, uzman mütalaası
Madde 67 – (1) Ġncelemeleri sona erdiğinde
bilirkiĢi yaptığı iĢlemleri ve vardığı sonuçları
açıklayan bir raporu, kendisinden istenen
incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek,
imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir.
Mühür altındaki Ģeyler de ilgili mercie verilir
veya gönderilir ve bu husus bir tutanağa
bağlanır.
(2) Birden çok atanmıĢ bilirkiĢiler değiĢik
görüĢleri yansıtmıĢlarsa veya bunların ortak
sonuçlar üzerinde ayrık görüĢleri varsa, bu
durumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar.

yazarlar.
(3) BilirkiĢi raporunda, hâkim tarafından (3)
BilirkiĢi,
raporunda
ve
sözlü
yapılması
gereken
hukukî açıklamaları sırasında çözümü uzmanlığı,
değerlendirmelerde bulunulamaz.
özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar
dıĢında
açıklama
yapamaz;
hâkim
tarafından yapılması gereken hukuki
nitelendirme
ve
değerlendirmelerde
bulunamaz.
(4) BilirkiĢi tarafından düzenlenen rapor (4) BilirkiĢi tarafından düzenlenen rapor
örnekleri, duruĢma sırasında Cumhuriyet örnekleri, duruĢma sırasında Cumhuriyet
savcısına, katılana, vekiline, Ģüpheliye veya savcısına, katılana, vekiline, Ģüpheliye veya
sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye
doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine
iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir.
iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir.
(5) BilirkiĢi incelemeleri tamamlandığında, (5) BilirkiĢi incelemeleri tamamlandığında,
yeni bilirkiĢi incelemesi yapılması veya yeni bilirkiĢi incelemesi yapılması veya
itirazların
bildirilmesi
için
istemde itirazların
bildirilmesi
için
istemde
bulunabilmelerini
sağlamak
üzere bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet
Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, savcısına, katılana, vekiline, Ģüpheliye veya
Ģüpheliye veya sanığa, müdafiine veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye süre
kanunî temsilciye süre verilir. Bu kiĢilerin verilir. Bu kiĢilerin istemleri reddedildiğinde,
istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar
hususta gerekçeli bir karar verilir.
verilir.
(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili,
Ģüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî
temsilci, yargılama konusu olayla ilgili (6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, Ģüpheli
olarak
veya
bilirkiĢi
raporunun veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci,
hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya yargılama konusu olayla ilgili olarak veya
da bilirkiĢi raporu hakkında, uzmanından bilirkiĢi
raporunun
hazırlanmasında
bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu değerlendirilmek üzere ya da bilirkiĢi raporu
nedenle ayrıca süre istenemez.
hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa
alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre
istenemez.
Görevini yapmayan bilirkiĢi hakkındaki
iĢlem
Madde 71 – (1) Usulünce çağrıldığı hâlde
gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve
görüĢ bildirmekten çekinen bilirkiĢiler
hakkında 60 ıncı maddenin birinci fıkrası
hükmü uygulanır.

Görevini yapmayan bilirkiĢi hakkındaki
iĢlem
Madde 71 – (1) Usulünce çağrıldığı hâlde
gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve
görüĢ bildirmekten çekinen bilirkiĢiler
hakkında 60 ıncı maddenin birinci fıkrası
hükmü uygulanır ve durum bilirkiĢilik bölge
kuruluna bildirilir.

BilirkiĢi gider ve ücreti
BilirkiĢi gider ve ücreti
Madde 72 – (1) BilirkiĢiye, inceleme ve Madde 72 – (1) BilirkiĢiye, sarf etmiĢ
seyahat gideri ile çalıĢmasıyla orantılı bir olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile
ücret ödenir.
inceleme, ulaĢım, konaklama ve diğer
giderleri ödenir. Bu konuda, Adalet
Bakanlığınca çıkarılan ve her yıl

güncellenen tarife esas alınır.

5366 SAYILI YIPRANAN TARĠHĠ VE KÜLTÜREL TAġINMAZ VARLIKLARIN
YENĠLENEREK KORUNMASI VE YAġATILARAK KULLANILMASI
HAKKINDA KANUN
Mevcut Hali
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
TaĢınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve TaĢınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve
kamulaĢtırma
kamulaĢtırma
Madde 4- Ġl özel idaresi ve belediye, Madde 4- Ġl özel idaresi ve belediye,
yenileme alanı ilan edilen yerlerdeki yenileme alanı ilan edilen yerlerdeki
taĢınmazlar üzerinde, her türlü yapılaĢma, taĢınmazlar üzerinde, her türlü yapılaĢma,
kullanım ve iĢletme konularında proje kullanım ve iĢletme konularında proje
tamamlanıncaya kadar geçici kısıtlamalar tamamlanıncaya kadar geçici kısıtlamalar
uygulayabilir.
uygulayabilir.
(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/15 md.) Kamu (Ek fıkra: 16/5/2012-6306/15 md.) Kamu
hizmeti için ayrılan alanlar hariç olmak üzere, hizmeti için ayrılan alanlar hariç olmak üzere,
yenileme alanı sınırları içinde toplu yapı yenileme alanı sınırları içinde toplu yapı
olarak sınırları imar ve parselasyon olarak sınırları imar ve parselasyon
plânlarında belirlenmek kaydıyla, yapılı veya plânlarında belirlenmek kaydıyla, yapılı veya
yapısız imar parsellerine belediye veya il özel yapısız imar parsellerine belediye veya il özel
idaresi ve diğer ilgili kurullar tarafından idaresi ve diğer ilgili kurullar tarafından
tasdik edilen mimarî projelere uygun olarak tasdik edilen mimarî projelere uygun olarak
23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kanununun toplu yapıya iliĢkin hükümlerine Kanununun toplu yapıya iliĢkin hükümlerine
göre toplu yapı olarak tek bir kat mülkiyeti göre toplu yapı olarak tek bir kat mülkiyeti
tesis edilebilir. Belediyeler ve il özel tesis edilebilir. Belediyeler ve il özel
idareleri; bu alanlar içindeki parsel idareleri; bu alanlar içindeki parsel
maliklerinin sosyal altyapı ve tesisleri, ortak maliklerinin sosyal altyapı ve tesisleri, ortak
kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere
iliĢkin alanları kullanma ve yararlanma iliĢkin alanları kullanma ve yararlanma
Ģartları ile masraflarına katılma usullerine Ģartları ile masraflarına katılma usullerine
iliĢkin iĢletme projeleri hazırlayarak tapu iliĢkin iĢletme projeleri hazırlayarak tapu
sicilinin beyanlar hanesinde belirtmelerini sicilinin beyanlar hanesinde belirtmelerini
isteyebileceği
gibi,
hazırlanmıĢ
olan isteyebileceği
gibi,
hazırlanmıĢ
olan
restorasyon ve restitüsyon projelerine uygun restorasyon ve restitüsyon projelerine uygun
olarak irtifak hakkı tesisi veya parselasyon olarak irtifak hakkı tesisi veya parselasyon
plânları yapılmak suretiyle 634 sayılı plânları yapılmak suretiyle 634 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen
belgelerin toplu yapı iliĢkisini gösterir Ģekilde belgelerin toplu yapı iliĢkisini gösterir Ģekilde
hazırlanıp 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı hazırlanıp 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilan Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilan
edilmesinden ve kesinleĢmesinden sonra kat edilmesinden ve kesinleĢmesinden sonra kat
mülkiyeti ve kat irtifakını re’sen tapu siciline mülkiyeti ve kat irtifakını re’sen tapu siciline
tescil ettirmeye yetkilidir
tescil ettirmeye yetkilidir
Yenileme alanlarında bulunan yapıların Yenileme alanlarında bulunan yapıların
boĢaltılması, yıkımı ve kamulaĢtırılmasında boĢaltılması, yıkımı ve kamulaĢtırılmasında
anlaĢma yolu esastır. AnlaĢma sağlanamayan anlaĢma yolu esastır. AnlaĢma sağlanamayan
hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel

kiĢilerinin mülkiyetinde bulunan taĢınmazlar
ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından
kamulaĢtırılabilir. Bu Kanun uyarınca
yapılacak kamulaĢtırmalar 2942 sayılı
KamulaĢtırma Kanununun 3 üncü maddesinin
ikinci
fıkrasındaki
iskân
projelerinin
gerçekleĢtirilmesi
amaçlı
kamulaĢtırma
sayılır. Tapuda mülkiyet hanesi açık olan
taĢınmazlar ile varisi belli olmayan, kayyım
tayin edilmiĢ, ihtilaflı, davalı ve üzerinde her
türlü mülkiyet ve mülkiyetin gayri aynî hak
tesis edilmiĢ olan taĢınmazlar için de aynı
madde hükümlerine göre kamulaĢtırma
iĢlemleri
yürütülür.
KamulaĢtırma
iĢlemlerinin yürütülmesinde il özel idareleri
ve belediyeler veraset ilamı çıkarttırmaya,
kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı
son malike göre iĢlem yapmaya yetkilidir.
Ġl özel idareleri ve belediyeler taĢınmaz
mülkiyetinin kamulaĢtırılması yerine, uygun
gördükleri takdirde satın alma, kat karĢılığı
ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili
maddelerinde düzenlenen intifa hakkı veya
üst hakkı kurulması yolu ile sınırlı aynî hak
tesis edebilirler.
(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/16 md.) Bu
Kanun kapsamında açılacak kamulaĢtırma
bedelinin tespiti ve taĢınmaz malın tesciline
iliĢkin davalarda görev alacak bilirkiĢiler,
28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununa tabi olarak faaliyet
gösteren değerleme uzmanları arasından
seçilir. Bu uzmanlar, Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından oluĢturulan değerleme
standartlarını esas alarak raporlarını
düzenler.
(DeğiĢik dördüncü fıkra: 27/4/20085793/45 md.) Yenileme alanında kalan
Hazineye ait taĢınmazlar; bir kamu hizmetine
tahsisli olanlar, ön izin verilmiĢ veya
üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiĢ olanlar,
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve
Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında
bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları
ve mania plânları kapsamında kalan yerler
hariç olmak üzere, Maliye Bakanlığının
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projeyi
yürüten il özel idaresine veya belediyeye
bedelsiz olarak devredilir. Devir iĢlemleri her

kiĢilerinin mülkiyetinde bulunan taĢınmazlar
ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından
kamulaĢtırılabilir. Bu Kanun uyarınca
yapılacak kamulaĢtırmalar 2942
sayılı
KamulaĢtırma
Kanununun 3 üncü
maddesinin
ikinci
fıkrasındaki
iskân
projelerinin
gerçekleĢtirilmesi
amaçlı
kamulaĢtırma sayılır. Tapuda mülkiyet hanesi
açık olan taĢınmazlar ile varisi belli olmayan,
kayyım tayin edilmiĢ, ihtilaflı, davalı ve
üzerinde her türlü mülkiyet ve mülkiyetin
gayri aynî hak tesis edilmiĢ olan taĢınmazlar
için de aynı madde hükümlerine göre
kamulaĢtırma
iĢlemleri
yürütülür.
KamulaĢtırma iĢlemlerinin yürütülmesinde il
özel idareleri ve belediyeler veraset ilamı
çıkarttırmaya, kayyım tayin ettirmeye veya
tapuda kayıtlı son malike göre iĢlem yapmaya
yetkilidir.
Ġl özel idareleri ve belediyeler taĢınmaz
mülkiyetinin kamulaĢtırılması yerine, uygun
gördükleri takdirde satın alma, kat karĢılığı
ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili
maddelerinde düzenlenen intifa hakkı veya
üst hakkı kurulması yolu ile sınırlı aynî hak
tesis edebilirler.
(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/16 md) Bu
Kanun kapsamında açılacak kamulaĢtırma
bedelinin tespiti ve taĢınmaz malın tesciline
iliĢkin davalarda, 4/11/1983 tarihli ve 2942
sayılı KamulaĢtırma Kanununun 15 inci
maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

(DeğiĢik dördüncü fıkra: 27/4/20085793/45 md.) Yenileme alanında kalan
Hazineye ait taĢınmazlar; bir kamu hizmetine
tahsisli olanlar, ön izin verilmiĢ veya
üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiĢ olanlar,
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve
Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında
bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları
ve mania plânları kapsamında kalan yerler
hariç olmak üzere, Maliye Bakanlığının
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projeyi
yürüten il özel idaresine veya belediyeye
bedelsiz olarak devredilir. Devir iĢlemleri her

türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Devir
tarihinden itibaren beĢ yıl içinde devir
amacına uygun olarak kullanılmayan
taĢınmazlar, bedelsiz olarak re’sen Hazine
adına tescil edilir. Söz konusu taĢınmazlardan
elde edilecek gelirin, proje ve uygulama
giderleri düĢüldükten sonra kalan kısmının
yüzde 50’si Hazineye aktarılır. Yenileme
alanı ilan edilen yerlerde, yenileme projesi
kapsamında kalan taĢınmazlar devir iĢlemleri
sonuçlandırılıncaya
kadar
Hazinece
satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez,
ön izin veya irtifak hakkına konu edilemez.

türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Devir
tarihinden itibaren beĢ yıl içinde devir
amacına uygun olarak kullanılmayan
taĢınmazlar, bedelsiz olarak re’sen Hazine
adına tescil edilir. Söz konusu taĢınmazlardan
elde edilecek gelirin, proje ve uygulama
giderleri düĢüldükten sonra kalan kısmının
yüzde 50’si Hazineye aktarılır. Yenileme
alanı ilan edilen yerlerde, yenileme projesi
kapsamında kalan taĢınmazlar devir iĢlemleri
sonuçlandırılıncaya
kadar
Hazinece
satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez,
ön izin veya irtifak hakkına konu edilemez.

(DeğiĢik beĢinci fıkra: 27/4/2008-5793/45
md.) Mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel
Müdürlüğüne ait bulunan taĢınmazlar ile tapu
kayıtlarında
vakıf
Ģerhi
bulunan
taĢınmazlarda bu Kanun hükümlerinin nasıl
uygulanacağı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il
özel idaresi veya belediyece müĢtereken
belirlenir.

(DeğiĢik beĢinci fıkra: 27/4/2008-5793/45
md.) Mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel
Müdürlüğüne ait bulunan taĢınmazlar ile tapu
kayıtlarında
vakıf
Ģerhi
bulunan
taĢınmazlarda bu Kanun hükümlerinin nasıl
uygulanacağı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il
özel idaresi veya belediyece müĢtereken
belirlenir.

(DeğiĢik altıncı fıkra: 27/4/2008-5793/45
md.) Yenileme alanlarında uygulanacak
projelerin kamulaĢtırma, plân, proje ve yapım
iĢlerinde kullanılmak üzere, 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 12 nci maddesine göre
oluĢturulan TaĢınmaz Kültür Varlıklarının
Korunmasına
Katkı
Payı
hesabından
belediyelere aktarma yapılır.

(DeğiĢik altıncı fıkra: 27/4/2008-5793/45
md.) Yenileme alanlarında uygulanacak
projelerin kamulaĢtırma, plân, proje ve yapım
iĢlerinde kullanılmak üzere, 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 12 nci maddesine göre
oluĢturulan TaĢınmaz Kültür Varlıklarının
Korunmasına
Katkı
Payı
hesabından
belediyelere aktarma yapılır.

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU
Mevcut Metin
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
BilirkiĢiye baĢvurulmasını
gerektiren BilirkiĢiye baĢvurulmasını
gerektiren
hâller
hâller
MADDE 266- (1) Mahkeme, çözümü hukuk MADDE 266- (1) Mahkeme, çözümü hukuk
dıĢında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren dıĢında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren
hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine
yahut kendiliğinden, bilirkiĢinin oy ve yahut kendiliğinden, bilirkiĢinin oy ve
görüĢünün alınmasına karar verir. Hâkimlik görüĢünün alınmasına karar verir. Ancak,
mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik
bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle
konularda bilirkiĢiye baĢvurulamaz.
çözümlenmesi mümkün olan konularda
bilirkiĢiye baĢvurulamaz. Hukuk öğrenimi
görmüĢ kiĢiler, hukuk alanı dıĢında ayrı
bir
uzmanlığa
sahip
olduğunu

belgelendirmedikçe,
görevlendirilemez.
BilirkiĢilerin görevlendirilmesi
MADDE 268- (1) BilirkiĢiler, yargı
çevresinde yer aldığı bölge adliye
mahkemesi adli yargı adalet komisyonları
tarafından, her yıl düzenlenecek olan
listelerde yer alan kiĢiler arasından
görevlendirilirler.
Listelerde
bilgisine
baĢvurulacak uzmanlık dalında bilirkiĢinin
bulunmaması hâlinde, diğer bölge adliye
mahkemelerinde oluĢturulmuĢ listelerden,
burada da yoksa liste dıĢından bilirkiĢi
görevlendirilebilir.

(2) Kanunların görüĢ bildirmekle yükümlü
kıldığı kiĢi ve kuruluĢlara görevlendirildikleri
konularda
bilirkiĢi
olarak
öncelikle
baĢvurulur. Ancak, kamu görevlilerine, bağlı
bulundukları kurumlarla ilgili dava ve iĢlerde,
bilirkiĢi olarak görev verilemez.
(3) BilirkiĢi listelerinin düzenlenmesine,
güncellenmesine ve listede kendisine yer
verilmiĢ
olanların
liste
dıĢına
çıkartılmasına iliĢkin esas ve usuller, ilgili
bakanlıkların da görüĢü alınmak suretiyle,
Adalet Bakanlığınca hazırlanacak olan
yönetmelikte gösterilir.
BilirkiĢilik görevinin kapsamı
MADDE 269- (1) BilirkiĢilik görevi,
mahkemece yapılan davete uyup tayin edilen
gün ve saatte mahkemede hazır bulunmayı,
yemin etmeyi ve bilgisine baĢvurulan konuda
süresinde oy ve görüĢünü mahkemeye
bildirmeyi kapsar.
(2) Geçerli bir özrü olmaksızın mahkemece
yapılan davete uyup, tayin edilen gün ve
saatte mahkemede hazır bulunmayan yahut

bilirkiĢi

olarak

BilirkiĢilerin görevlendirilmesi
MADDE 268- (1) BilirkiĢiler, bölge adliye
mahkemelerinin yargı çevreleri esas
alınmak suretiyle bilirkiĢilik bölge kurulu
tarafından hazırlanan listede yer alan
kiĢiler arasından seçilir. Ancak, kendi bölge
listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkiĢi
olmasına rağmen, diğer bir bölgedeki
bilirkiĢinin, görevlendirme yapılan yere
daha yakın bir mesafede bulunması
durumunda, bu listeden de görevlendirme
yapılabilir.
(2) Bölge kurulunun hazırladığı listede
bilgisine baĢvurulacak uzmanlık dalında
bilirkiĢi bulunmaması hâlinde, diğer bölge
kurullarının listelerinden, burada da
bulunmaması
halinde,
BilirkiĢilik
Kanununun 10 uncu maddesinin (ç), (d) ve
(e) bentleri hariç birinci fıkrasında yer
alan Ģartları da taĢımak kaydıyla listelerin
dıĢından
bilirkiĢi
görevlendirilebilir.
Listelerin
dıĢından
görevlendirilen
bilirkiĢiler, bölge kuruluna bildirilir.
(3) Kanunların görüĢ bildirmekle yükümlü
kıldığı kiĢi ve kuruluĢlara görevlendirildikleri
konularda
bilirkiĢi
olarak
öncelikle
baĢvurulur. Ancak, kamu görevlilerine, bağlı
bulundukları kurumlarla ilgili dava ve iĢlerde,
bilirkiĢi olarak görev verilemez.

BilirkiĢilik görevinin kapsamı
MADDE 269- (1) BilirkiĢilik görevi,
mahkemece yapılan davete uyup tayin edilen
gün ve saatte mahkemede hazır bulunmayı,
yemin etmeyi ve bilgisine baĢvurulan konuda
süresinde oy ve görüĢünü mahkemeye
bildirmeyi kapsar.
(2) Geçerli bir özrü olmaksızın mahkemece
yapılan davete uyup, tayin edilen gün ve
saatte mahkemede hazır bulunmayan yahut

mahkemeye gelip de yemin etmekten veya
süresinde oy ve görüĢ bildirmekten kaçınan
bilirkiĢiler hakkında, tanıklığa iliĢkin disiplin
hükümleri uygulanır.

mahkemeye gelip de yemin etmekten veya
süresinde oy ve görüĢ bildirmekten kaçınan
bilirkiĢiler hakkında, tanıklığa iliĢkin disiplin
hükümleri uygulanır ve durum bilirkiĢilik
bölge kuruluna bildirilir.

BilirkiĢiye yemin verdirilmesi
MADDE 271- (1) Listelere kaydedilmiĢ
kiĢiler arasından görevlendirilmiĢ olan
bilirkiĢilere, il adli yargı adalet komisyonu
huzurunda, “BilirkiĢilik görevimi sadakat ve
özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız
ve objektif bir biçimde yerine getireceğime,
namusum, Ģerefim ve kutsal saydığım bütün
inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.”
Ģeklindeki sözler, tekrarlattırılmak suretiyle
yemin
verdirilir.
Bu
bilirkiĢilere,
görevlendirildikleri her dava veya iĢte ayrıca
yemin verdirilmez; sadece görevlendirme
yazısında, bilirkiĢilere önceden etmiĢ
bulundukları yemine bağlı kalmak suretiyle
oy ve görüĢ bildirmek zorunda oldukları
hususu hatırlatılır.
(2) Listelere kaydedilmemiĢ olan kiĢiler
arasından bilirkiĢiler görevlendirilmiĢse,
kendilerine,
görevlendiren
mahkemece,
huzurda, göreve baĢlamadan önce, birinci
fıkrada belirtilen Ģekilde yemin verdirilir.
Yemine iliĢkin tutanak, hâkim, zabıt kâtibi ve
bilirkiĢi tarafından imzalanır.

BilirkiĢiye yemin verdirilmesi
MADDE 271- (1) Listelere kaydedilmiĢ
kiĢiler arasından görevlendirilmiĢ olan
bilirkiĢilere, bilirkiĢilik bölge kurulu veya
bulunduğu yer il adli yargı adalet
komisyonu huzurunda, “BilirkiĢilik görevimi
sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun
olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine
getireceğime, namusum, Ģerefim ve kutsal
saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine
yemin
ederim.”
Ģeklindeki
sözler,
tekrarlattırılmak suretiyle yemin verdirilir. Bu
bilirkiĢilere, görevlendirildikleri her dava
veya iĢte ayrıca yemin verdirilmez; sadece
görevlendirme
yazısında,
bilirkiĢilere
önceden etmiĢ bulundukları yemine bağlı
kalmak suretiyle oy ve görüĢ bildirmek
zorunda oldukları hususu hatırlatılır.
(2) Listelere kaydedilmemiĢ olan kiĢiler
arasından bilirkiĢiler görevlendirilmiĢse,
kendilerine,
görevlendiren
mahkemece,
huzurda, göreve baĢlamadan önce, birinci
fıkrada belirtilen Ģekilde yemin verdirilir.
Yemine iliĢkin tutanak, hâkim, zabıt kâtibi ve
bilirkiĢi tarafından imzalanır.

BilirkiĢinin görev süresi
MADDE 274- (1) BilirkiĢi raporunun
hazırlanması için verilecek süre üç ayı
geçemez. BilirkiĢinin talebi üzerine, kendisini
görevlendiren
mahkeme
gerekçesini
göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere
uzatabilir.
(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen
bilirkiĢi görevden alınıp, yerine bir baĢka
kimse, bilirkiĢi olarak görevlendirilebilir. Bu
durumda mahkeme, görevden alınmıĢ olan
bilirkiĢiden, görevden alındığı ana kadar
yapmıĢ olduğu iĢlemler hakkında açıklama
yapmasını talep eder ve ayrıca bilirkiĢinin
dizi pusulasına bağlı bir biçimde görevi
sebebiyle incelenmek üzere kendisine teslim
edilmiĢ bulunan dosya ve eklerini
mahkemeye hemen tevdi etmesini ister. Sözü

BilirkiĢinin görev süresi
MADDE 274- (1) BilirkiĢi raporunun
hazırlanması için verilecek süre üç ayı
geçemez. BilirkiĢinin talebi üzerine, kendisini
görevlendiren
mahkeme
gerekçesini
göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere
uzatabilir.
(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen
bilirkiĢi görevden alınıp, yerine bir baĢka
kimse, bilirkiĢi olarak görevlendirilebilir. Bu
durumda mahkeme, görevden alınmıĢ olan
bilirkiĢiden, görevden alındığı ana kadar
yapmıĢ olduğu iĢlemler hakkında açıklama
yapmasını talep eder ve ayrıca bilirkiĢinin
dizi pusulasına bağlı bir biçimde görevi
sebebiyle incelenmek üzere kendisine teslim
edilmiĢ bulunan dosya ve eklerini
mahkemeye hemen tevdi etmesini ister.

edilen bilirkiĢilerin, hukuki ve cezai
sorumluluğuna iliĢkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla, gerekiyorsa, kendilerine
ücret ve masraf adı altında hiçbir ödeme
yapılmamasına
veya
gerekçesini
göstererek bölge adliye mahkemesi adli
yargı adalet komisyonundan o kiĢinin
bilirkiĢilik görevi yapmaktan belirli bir
süre yasaklanmasının yahut listeden
çıkartılmasının
istenmesine,
görevlendirmeyi yapan mahkemece karar
verilir.

Ayrıca, hukuki ve cezai sorumluluğuna
iliĢkin hükümler saklı kalmak kaydıyla,
bilirkiĢiye ücret ve masraf adı altında
hiçbir ödeme yapılmamasına karar
verilebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli
yaptırımların uygulanması bilirkiĢilik
bölge kurulundan talep edilir.

BilirkiĢi açıklamalarının tespiti ve rapor
MADDE 279- (1) Mahkeme, bilirkiĢinin oy
ve görüĢünü yazılı veya sözlü olarak
bildirmesine karar verir.
(2) Raporda, tarafların ad ve soyadları,
bilirkiĢinin görevlendirildiği hususlar, gözlem
ve inceleme konusu yapılan maddi vakıalar,
gerekçe ve varılan sonuçlarla, bilirkiĢiler
arasında görüĢ ayrılığı varsa, bunun sebebi,
düzenlenme tarihi ve bilirkiĢi ya da
bilirkiĢilerin imzalarının bulunması gerekir.
Azınlıkta kalan bilirkiĢi, oy ve görüĢünü ayrı
bir rapor hâlinde de mahkemeye sunabilir.
(3) Mahkeme, bilirkiĢinin oy ve görüĢünü
sözlü olarak açıklamasına karar verirse,
bilirkiĢinin açıklamaları tutanağa geçirilir ve
tutanağın altına bilirkiĢinin de imzası alınır.
Kurul hâlinde görevlendirme söz konusu ise
bilirkiĢilerin bilgilerine baĢvurulan hususu
hemen aralarında müzakere etmelerine imkân
tanınır ve müzakere sonucunda açıklanan oy
ve görüĢ, tutanakla tespit edilip; tutanağın
altı, bilirkiĢilere imza ettirilir.

BilirkiĢi açıklamalarının tespiti ve rapor
MADDE 279- (1) Mahkeme, bilirkiĢinin oy
ve görüĢünü yazılı veya sözlü olarak
bildirmesine karar verir.
(2) Raporda, tarafların ad ve soyadları,
bilirkiĢinin görevlendirildiği hususlar, gözlem
ve inceleme konusu yapılan maddi vakıalar,
gerekçe ve varılan sonuçlarla, bilirkiĢiler
arasında görüĢ ayrılığı varsa, bunun sebebi,
düzenlenme tarihi ve bilirkiĢi ya da
bilirkiĢilerin imzalarının bulunması gerekir.
Azınlıkta kalan bilirkiĢi, oy ve görüĢünü ayrı
bir rapor hâlinde de mahkemeye sunabilir.
(3) Mahkeme, bilirkiĢinin oy ve görüĢünü
sözlü olarak açıklamasına karar verirse,
bilirkiĢinin açıklamaları tutanağa geçirilir ve
tutanağın altına bilirkiĢinin de imzası alınır.
Kurul hâlinde görevlendirme söz konusu ise
bilirkiĢilerin bilgilerine baĢvurulan hususu
hemen aralarında müzakere etmelerine imkân
tanınır ve müzakere sonucunda açıklanan oy
ve görüĢ, tutanakla tespit edilip; tutanağın
altı, bilirkiĢilere imza ettirilir.

(4) BilirkiĢi, raporunda ve sözlü (4) BilirkiĢi, raporunda ve sözlü
açıklamaları
sırasında,
hukuki açıklamaları sırasında çözümü uzmanlığı,
değerlendirmelerde bulunamaz.
özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar
dıĢında
açıklama
yapamaz;
hâkim
tarafından yapılması gereken hukuki
nitelendirme
ve
değerlendirmelerde
bulunamaz.

(1) SAYILI LĠSTE
KURUMU: ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLATI: MERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN
(MESLEK MENSUPLARI)
SERBEST
KADRO
ADEDĠ
1
5
6

DERECESĠ

UNVANI
Daire BaĢkanı
Tetkik Hâkimi
TOPLAM

1
3

TUTULAN
KADRO
ADEDĠ
-

TOPLAM
1
5
6

(2) SAYILI LĠSTE
KURUMU: ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLATI: MERKEZ
(I) SAYILI CETVEL
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN

SINIFI
GĠH
GĠH
GĠH

UNVANI
ġube Müdürü
ġube Müdürü
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
TOPLAM

DERECESĠ
2
4
9

SERBEST
KADRO
ADEDĠ
1
2
10
13

TUTULAN
KADRO
TOPLAM
ADEDĠ
1
2
10
-

13

(3) SAYILI LĠSTE
KURUMU: ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLATI: TAġRA
(II) SAYILI CETVEL
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN
(MESLEK MENSUPLARI)

UNVANI

DERECESĠ

ADEDĠ

TOPLAM

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

50
50
50
50
50
150
200
400
500
300
300
300
300
400
450
1.450
5.000

50
50
50
50
50
150
200
400
500
300
300
300
300
400
450
1.450
5.000

Hâkim
Hâkim
Hâkim
Hâkim
Hâkim
Hâkim
Hâkim
Hâkim
Hâkim ve Savcı
Hâkim ve Savcı
Hâkim ve Savcı
Hâkim ve Savcı
Hâkim ve Savcı
Hâkim ve Savcı
Hâkim ve Savcı
Hâkim ve Savcı
TOPLAM

(4) SAYILI LĠSTE
KURUMU: ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLATI: TAġRA
(I) SAYILI CETVEL
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN
SINIFI
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH

UNVANI
Hâkim Adayı
Hâkim Adayı
Hâkim Adayı
Hâkim Adayı
Hâkim Adayı
Hâkim Adayı
TOPLAM

DERECESĠ

ADEDĠ

TOPLAMI

3
4
5
6
7
8

60
60
60
120
300
2.400
3.000

60
60
60
120
300
2.400
3.000

(5) SAYILI LĠSTE

KURUMU: ADALET BAKANLIĞI
TEġKĠLATI: TAġRA
(I) SAYILI CETVEL
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN

SINIFI
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH

UNVANI
Yazı ĠĢleri Müdürü
Yazı ĠĢleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
TOPLAM

SERBEST TUTULAN
DERECESĠ KADRO
KADRO
TOPLAM
ADEDĠ
ADEDĠ
2
5
5
4
10
10
6
20
20
10
15
15
12
25
25
75
75
(6) SAYILI LĠSTE

KURUMU: ADLÎ TIP KURUMU
TEġKĠLATI: MERKEZ
(I) SAYILI CETVEL
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN

SINIFI
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH

UNVANI
Ġhtisas Kurulu BaĢkanı
Ġhtisas Kurulu Üyesi
Asistan
Asistan
Asistan
Asistan
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Kimyager

DERECESĠ
1
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1

SERBEST TUTULAN
KADRO
KADRO
TOPLAM
ADEDĠ
ADEDĠ
2
2
33
33
2
2
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
3
3

TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
TH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
TH
TH
TH
TH
TH

Kimyager
Kimyager
Kimyager
Kimyager
Kimyager
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Fizikçi
Fizikçi
Fizikçi
Biyolog
Biyolog
Biyolog
Biyolog
Biyolog
Biyolog
Raportör
Raportör
Raportör
Psikolog
Psikolog
Psikolog
Psikolog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Pedagog
Sosyal Hizmet Uzmanı
Sosyal Hizmet Uzmanı
Sağlık Teknikeri
Sağlık Teknikeri
Sağlık Teknikeri
Sağlık Teknikeri
Sağlık Teknikeri
Laborant
Laborant
Laborant
Laborant
Laborant
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Tekniker

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
5
6
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8

3
3
2
2
2
5
5
5
5
10
10
1
1
1
2
3
5
4
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
3
3

-

3
3
2
2
2
5
5
5
5
10
10
1
1
1
2
3
5
4
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
3
3

TH
TH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
SH
SH
SH

Tekniker
Kütüphaneci
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve
Kontrol ĠĢletmeni
ArĢiv Memuru
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
HemĢire
HemĢire
HemĢire
TOPLAM

9
9
3

2
1
10

-

2
1
10

4

5

-

5

5

5

-

5

6

5

-

5

7

3

-

3

8

4

-

4

9

8

-

8

10

10

-

10

9
5
6
7
8
9
10
4
5
6

1
4
3
3
3
3
4
1
1
1
336

-

1
4
3
3
3
3
4
1
1
1
336

