
BİLİRKİŞİLER 

Madde 15 - (Değişik madde: 24/04/2001 - 4650/8. md.) 

(Değişik cümle: 16/05/2012 - 6306/12. md.) Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğine bağlı meslek odalarının her biri tarafından, üyelerinin oturdukları yer göz önünde 
bulundurularak; illerden nüfusu beşyüzbinin altında olanlar için yirmibeş ila elli, nüfusu 
beşyüzbin 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 bilirkişi ve ayrıca il merkezleri için il idare kurulları ve ilçeler için ilçe idare 
kurulları tarafından, bu bölgelerde oturan ve mühendis veya mimar olan taşınmaz mal 
sahipleri veya kiracılar arasından nüfusa göre belirlenen bilirkişi sayılarının en az üçte biri 
kadar bilirkişi, her yıl ocak ayının ilk haftasında seçilerek isim ve adreslerini belirten listeler 
valiliklere verilir. Bilirkişi olarak görev yapacakların nitelikleri ve çalışma esasları, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir. 

Valilikçe onanan listelerden, odalar tarafından seçilenler il merkezi ve ilçelerdeki 
asliye hukuk mahkemelerine, idare kurulları tarafından seçilenler de seçildikleri yerin asliye 
hukuk mahkemelerine bildirilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 

Bilirkişi kurulu; kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre, üçü odalar 
listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden seçilmek suretiyle beş kişiden oluşur. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği göz önüne alınarak, bilirkişilerden üçü 
aynı uzmanlık kolundan seçilebilir. 

Kamulaştırmayı yapan idarede görevli olanlar, kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri 
ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil, kan ve sıhri hısımları ve mal 
sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişi seçilemezler. 

İhtisas odalarının liste veremediği veya verilen listelerden fiili ve hukuki sebeplerle 
bilirkişi seçiminin imkansız olduğu il ve ilçelerde, kamulaştırılan taşınmaz malın cins ve 
özelliğine göre, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının taşra 
birimleri ile diğer resmi daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile bilirkişi kurulu 
tamamlanır. Bunların da bulunmadığı veya fiili veya hukuki sebeplerle bilirkişi seçimlerine 
imkan olmadığı takdirde, komşu illerin oda listelerinden, yoksa bu fıkrada belirtilen resmi 
daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile kurul tamamlanır. 

(Değişik fıkra: 16/05/2012 - 6306/12. md.) Taraflar, mahkemelere bildirilen listelerde 
yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler arasından bilirkişi seçmekte 
anlaşamadıkları takdirde; bilirkişiler, 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 ilişkin itirazlar, davanın görüldüğü 
mahkemece karara bağlanır. 

Hakim, bilirkişilere yemin ettirir. 



Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın değerini 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine göre 
tayin ve takdir ederek, gerekçeli raporunu onbeş gün içinde mahkemeye verir. 

Bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün 
esas tutulur. 

(Ek fıkra: 16/05/2012 - 6306/12. md.) Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak 
faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarının 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, bilirkişi sıfatıyla öncelikle Sermaye Piyasası 
Kurulundan lisanslı değerleme uzmanlarına, taşınmaz geliştirme konusunda yüksek 
lisans veya doktora yapmış olan uzmanlara yaptırılır. 


