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Türk Mahkemelerinde çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren
durumlarda bilirkiflinin oy ve görüflüne baflvurulmaktad›r.
Hâkimlik mesle¤inin gerektirdi¤i genel ve hukuki bilgi ile
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkifli dinlenemez.

Bilirkifli hem ceza yarg›lamas›nda hem de hukuk yarg›lamas›nda
yer almaktad›r.

Bilirkiflili¤i genel olarak tan›mlamak gerekirse: bilirkifli, davaya
ait olgular›n takdirinde özel ve teknik bilgiye ihtiyaç gösteren
hallerde hâkim taraf›ndan bilgisine ve görüflüne baflvurulan
kimsedir.

Bir davan›n “maddi” ve “hukuki” olmak üzere iki yönü vard›r.
Maddi yönü, davan›n aç›lmas›n› zorunlu k›lan olaylar ile
davaya ait iddia ve cevaplar›n teknik yönden dayanaklar›d›r.

Hukuki yön, maddi yön üzerinde, hukuk kurallar›n›n uygulan-
mas› ve bunlardan hangisinin tercih edilece¤i konusudur.
Davan›n maddi yönü bilirkifliye incelettirilir, hukuki yönünü
ise hâkim uygular.

Bilirkifli görüflünün al›nmas›na hâkim karar verebilece¤i gibi
taraflar da konunun bilirkifliye incelettirilip rapor ve görüflünün
al›nmas›n› isteyebilirler.

Taraflar bilirkifli dinlenmesini istedikleri takdirde hâkim
taraf›ndan bu iste¤in kabulü zorunlulu¤u bulunmamakla
birlikte baz› durumlarda bilirkifliye baflvurulmak gereklili¤ini
kanun zorunlu k›lar. Kamulaflt›rma davalar›nda oldu¤u gibi.

Bilirkifliler davan›n türüne, yap›lacak iflin niteli¤ine göre
seçilecektir.

Hukuk yarg›lamas›nda taraflar bilirkiflinin kim ya da kimler
olaca¤› üzerinde anlaflm›fllarsa anlaflt›klar› kifliler bilirkifli
olarak seçilecektir. Ceza yarg›lamas›nda bilirkifliyi hâkim seçer.

Sosyal iliflkilerin çeflitlendi¤i ve karmafl›klaflt›¤› buna ba¤l›
olarak uzmanl›k alanlar›n›n her geçen gün geliflti¤i ve derin-
leflti¤i günümüzde, hâkimin sa¤l›kl› yarg›lama yapabilmesi

ve karar verebilmesi için bilirkiflilere baflvurma ihtiyac› daha
fliddetle kendini hissettirmektedir. Bu nedenle davalar›n
ço¤unlu¤unda bilirkifli seçilmekte ve kararlarda bilirkifli görüflü
belirleyici olmaktad›r.

Bilirkiflilik, yarg›lama sürecinin bu denli gerekli bir unsuru
haline gelmifl olmas›na ra¤men uygulamada bu kurumun
bütünüyle yozlaflt›¤›, adliye koridorlar›nda bekleflen kadrolu
bilirkiflilerin olufltu¤u, hemen her konuda bilirkiflilere bafl-
vuruldu¤u, bilirkiflilerin hâkimin yerine geçerek onun yetkisini
kulland›¤› gibi flikâyetler yayg›n olarak dile getirilmektedir.

Bilirkiflilik bu ve benzeri nedenlerle, üzerinde titizlikle
durulmas› gereken bir konu haline gelmifltir.

Kamulaflt›rma Kanununun 15. maddesi Kamulaflt›rma Dava-
lar›nda görev yapacak bilirkiflilerin seçimi, bilirkifli raporlar›n›n
düzenlenmesi gibi konular› aç›k olarak düzenlemifltir. Ayr›ca
yasaya paralel olarak 5 May›s 2005 tarih ve 25806 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren TMMOB Bilirkifli
Yönetmeli¤i, bilirkifli olarak görev yapacaklar›n nitelikleri ve
çal›flma esaslar›n› belirlemifl bulunmaktad›r. Ayr›ca Kamulafl-
t›rma Davalar›nda Bilirkifli olarak görev yapacaklar›n nitelikleri
ve çal›flma esaslar›na iliflkin yönetmelik 24.11.2006 tarihinde
26356 say›l› resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Bilirkifli meslek içi e¤itim kurslar›, bilirkifli yetki belgesinin
verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile sicillerin tutulmas›na iliflkin
usul ve esaslar, bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren en geç iki ay içinde Birlik taraf›ndan belirlenir ve
ilgili ihtisas odalar›na bildirilir. Yönetmeli¤in 12. maddesine
göre Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’ne ba¤l› ihtisas
odalar› ile il ve ilçe idare kurullar›nca haz›rlanacak listelerde
yer almak isteyen mühendis, mimar ve flehir planc›lar›, bilirkifli
yetki belgesi almak için Birli¤in gözetiminde ihtisas odalar›nca
düzenlenen bilirkifli meslek içi e¤itim kurslar›na kat›lmak
zorundad›r.

Bilirkiflilik kurumunun hiç olmazsa bir konuda böyle ciddi bir
düzenlemeye kavuflmufl olmas› di¤er alanlar için de umut
olmufltur.
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