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Konu   : Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muafiyet

DAĞITIM YERLERİNE

 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde ve 3/8/2017 
tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde "Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini 
dikkate alarak bilirkişilik temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve 
esasları belirlemek," Daire Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır. 

10 Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planında da "Bilirkişilik 
Sisteminin Kalitesinin Artırılması ve Öngörülebilirliğinin Sağlanması" hedefi kapsamında 
gerçekleştirilecek faaliyetler arasında "Profesör ve doçent unvanına sahip kişilerin, bilirkişilik 
yapmalarını teşvik etmek amacıyla bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulmalarının sağlanması yer 
almaktadır.

Yukarıda anılan düzenlemeler ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, bilimsel yeterliliğini 
ulusal veya uluslararası alanda ispat etmiş kişilere bilirkişilik temel eğitiminin zorunlu tutulmasının 
amaca hizmet etmeyeceği değerlendirilerek yargı mercilerinin bu nitelikteki bilirkişilerden doğrudan 
istifade edebilmelerini sağlamak amacıyla,  bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör veya 
doçent unvanına sahip olan kişilerin Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ile bilirkişilik 
başvurularında zorunlu olarak aranan ve  Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde ayrıntılı olarak 
düzenlenen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulmaları uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, muafiyet kapsamında olanların başvurularına ve listelere kaydedilmelerine ilişkin 
usul ve esaslar belirlenerek Daire Başkanlığımız resmi internet sitesinde 31 Mayıs 2021 tarihinde ilan 
edilmiştir. 

Bilirkişilik sisteminin kalitesinin artırılmasında hiç şüphesiz alanında uzman akademisyenlerin 
bu uzmanlıklarından yargı mercilerinin istifade edebilmeleri adına bilirkişi listelerinde yer almaları ve 
bunun teşvik edilmesi önemsenmektedir.

Bilgi edinilmesini ve ekte bir örneği yer alan usul ve esasların,  Üniversiteniz bünyesindeki tüm 
fakülte, enstitü, yüksekokul ve bölüm başkanlıklarına iletilerek öğretim üyelerine duyurulmasının 
sağlanması hususunda, 

Gereğini rica ederim.
 

                                   Hakan ÖZTATAR
                                Hakim

                                Bakan a.
                               Genel Müdür

Ek          :  Duyuru
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