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18 N�san 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30749

YÖNETMELİK

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından:

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; S�gorta Tahk�m Kom�syonu nezd�nde b�l�rk�ş�l�ğe başvuru ve kabul

şartları, b�l�rk�ş�ler�n n�tel�kler�, s�c�le ve l�steye kaydı, görevlend�r�lmeler�, uymaları gereken �lkeler, çalışma esasları,
denet�m�, s�c�l ve l�steden çıkarılmalarına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, S�gorta Tahk�m Kom�syonu nezd�nde görülen uyuşmazlıklara �l�şk�n

b�l�rk�ş�l�k faal�yet�n� kapsar.
(2) Kanunlarda b�l�rk�ş�l�k h�zmet� vereb�leceğ� öngörülen kurumlar �le yargı merc�ler�n�n taleb� üzer�ne

b�l�msel ve tekn�k görüş b�ld�ren kamu kurum ve kuruluşları bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 3/6/2007 tar�hl� ve 5684 sayılı S�gortacılık Kanununun 30 uncu maddes�n�n

y�rm� b�r�nc� fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Adl� b�l�rk�ş�l�k: 3/11/2016 tar�hl� ve 6754 sayılı B�l�rk�ş�l�k Kanunu uyarınca adl� ve �dar� yargı alanında

yürütülen her türlü b�l�rk�ş�l�k faal�yet�n�,
b) Adl� b�l�rk�ş� l�stes�: B�l�rk�ş�l�k Kanunu uyarınca b�l�rk�ş�l�k bölge kurulları tarafından oluşturulan bölge

b�l�rk�ş� l�steler�n�,
c) Aktüer: S�gortacılık Kanununu kapsamında Bakanlık nezd�nde tutulan Aktüerler S�c�l�ne kayıtlı k�ş�y�,
ç) Bakanlık: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığını,
d) B�l�rk�ş�: Çözümü hukuk dışında uzmanlığı, özel veya tekn�k b�lg�y� gerekt�ren hâllerde görüşüne

başvurulmak amacıyla S�gorta Tahk�m Kom�syonu nezd�nde oluşturulan b�l�rk�ş� l�stes�ne kayıtlı veya zorunlu
hallerde l�ste dışından atanacak gerçek k�ş�ler�,

e) B�l�rk�ş�l�k temel eğ�t�m�: B�l�rk�ş�l�k faal�yet� önces�nde B�l�rk�ş�l�k Kanununa göre alınması zorunlu
eğ�t�m�,

f) D�s�pl�n Kurulu: B�l�rk�ş�ler�n d�s�pl�n �şlemler�n� yürüten kurulu,
g) Hakem: S�gorta Tahk�m Kom�syonu l�stes�ne kayıtlı, s�gorta ve �t�raz hakemler� �le bunlardan oluşan

heyetler�,
ğ) Kom�syon: S�gorta Tahk�m Kom�syonunu,
h) Kom�syon Başkanlığı: Kom�syonun �şley�ş� �le �lg�l� kararları almaya yetk�l� b�r�m�,
ı) Kom�syon Müdürlüğü: Kom�syon Başkanlığının sekretarya �şlemler� �le �lg�l� mevzuat uyarınca ver�len

görevler� yer�ne get�ren b�r�m�,
�) L�ste: Kom�syon nezd�nde tutulan b�l�rk�ş� l�stes�n�,
j) S�c�l: Kom�syon nezd�nde tutulan b�l�rk�ş�l�k s�c�l�n�,
k) S�gorta eksper�: S�gortacılık Kanununu kapsamında s�gorta eksperl�ğ� ruhsatına sah�p ve s�gorta

eksperler�ne �l�şk�n levhaya kayıtlı olan gerçek k�ş�y�,
l) Tar�fe: Bakanlık tarafından hazırlanacak b�l�rk�ş� ücret tar�fes�n�,
m) TARSİM: Tarım S�gortaları Havuzunu,
n) Yardımcı aktüer: Bakanlık nezd�nde yardımcı aktüerler �ç�n tutulan l�steye kayıtlı k�ş�y�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
B�l�rk�ş�ler�n Uyacakları Temel ve Et�k İlkeler

Temel �lkeler
MADDE 5 – (1) B�l�rk�ş�, görev�n� dürüstlük kuralları çerçeves�nde bağımsız, tarafsız ve objekt�f olarak

yer�ne get�r�r.
(2) B�l�rk�ş�, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya tekn�k b�lg�y� gerekt�ren hususlar dışında açıklama

yapamaz; hukuk� n�telend�rme ve değerlend�rmelerde bulunamaz.
(3) Genel b�lg� veya tecrübeyle ya da hakeml�k sıfatının gerekt�rd�ğ� hukuk� b�lg�yle çözümlenmes� mümkün

olan konularda b�l�rk�ş�ye başvurulamaz.
(4) B�l�rk�ş�, kend�s�ne tevd� olunan görev� b�zzat yer�ne get�rmekle yükümlü olup, görev�n�n �crasını kısmen

yahut tamamen başka b�r k�mseye devredemez.
(5) B�l�rk�ş�, görev� sebeb�yle kend�s�ne tevd� ed�len b�lg� ve belgeler�n veya öğrend�ğ� sırların g�zl�l�ğ�n�

sağlamakla ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, b�l�rk�ş�l�k görev� sona erd�kten sonra da devam eder.
(6) Çözümü uzmanlığı, özel veya tekn�k b�lg�y� gerekt�ren sorun açıkça bel�rt�lmeden ve �nceleme yaptırılacak

konunun kapsamı �le sınırları açıkça göster�lmeden b�l�rk�ş� görevlend�r�lemez.
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(7) Aynı konuda b�r kez rapor alınması esastır. Ancak, rapordak� eks�kl�k veya bel�rs�zl�ğ�n g�der�lmes� �ç�n ek
rapor veya zorunlu hallerde yen� b�r b�l�rk�ş�den rapor �steneb�l�r.

Et�k �lkeler�n kapsamı ve et�k �lkelere bağlılık
MADDE 6 – (1) S�c�le ve l�steye kaydolan b�l�rk�ş�ler �le l�ste dışından görevlend�r�len b�l�rk�ş�ler, b�l�rk�ş�l�k

görev�yle bağdaştığı ölçüde 7 �la 14 üncü maddelerdek� �lkelere ve 13/4/2005 tar�hl� ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kamu Görevl�ler� Et�k Davranış İlkeler� �le Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�kte düzenlenen
et�k �lkelere uymakla yükümlüdür.

Yetk�nl�k ve meslek� özen
MADDE 7 – (1) B�l�rk�ş�, adalete h�zmet etme b�l�nc�yle, görev�n� etk�n, zamanında ve ver�ml� b�ç�mde yer�ne

get�rmey�, sunduğu h�zmet kal�tes�n� yükseltmey� hedefler.
(2) B�l�rk�ş�, oy ve görüşünü oluştururken uzmanlık alanına a�t tekn�k ter�m ve �fadeler�, mümkün olduğu

ölçüde, görevlend�rmey� yapan hakem ve tarafların anlayab�leceğ� b�r d�l �le açıklar.
Bağımsızlık
MADDE 8 – (1) B�l�rk�ş�, görevlend�rmey� yapan hakeme, uyuşmazlığın taraflarına ve kend� �şveren�ne karşı

bağımsız olup, görev�n� yalnızca uzmanlık alanındak� b�l�msel ver�lere göre yer�ne get�r�r.
(2) B�l�rk�ş�, bağımsızlığına zarar vereb�lecek veya böyle b�r �zlen�m uyandırab�lecek her türlü davranış ve

�l�şk�den uzak durur.
Dürüstlük ve tarafsızlık
MADDE 9 – (1) B�l�rk�ş�; görev�n� d�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve benzer�

sebeplerle ayrım yapmaksızın dürüstlük ve tarafsızlık �lkeler� doğrultusunda yer�ne get�r�r.
(2) B�l�rk�ş�, görev süres�nce doğrudan veya dolaylı olarak uyuşmazlığın taraflarından gelen uzman görüşü,

danışmanlık, hakeml�k ya da buna benzer b�r görev� kabul edemez.
(3) B�l�rk�ş�, yakınlarının veya �ş �l�şk�s�n�n bulunduğu k�ş�, kurum veya kuruluşların, tarafı olduğu ya da �lg�l�

bulunduğu uyuşmazlıklarda görevlend�rmey� kabul edemez.
Saygınlık ve güven
MADDE 10 – (1) B�l�rk�ş�, görev�n�n saygınlığını ve k�ş�ler�n adalete olan güven�n� zedeleyen veya şüpheye

düşüren her türlü tavır ve davranıştan kaçınır.
(2) B�l�rk�ş�, kend�s�ne tevd� olunan görev�n her türlü k�ş�sel veya özel menfaat�n üzer�nde olduğu b�l�nc�yle

hareket eder, görev�n� layıkıyla yer�ne get�r�r.
(3) B�l�rk�ş�, görev almak amacıyla her türlü öner� veya g�r�ş�mden kaçınır.
Görev� kabul yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) S�c�le ve l�steye kayıtlı olan b�l�rk�ş�, 25 �nc� madde hükümler� saklı kalmak kaydıyla,

kend�s�ne ver�len görev� kabulle yükümlüdür.
(2) B�l�rk�ş�, görevlend�r�ld�ğ� konuda uzmanlık b�lg�s� ve tecrübes�n�n yeterl� olmadığını, konunun kend�

uzmanlık alanına g�rmed�ğ�n�, varsa görev� kabulden kaçınmasını haklı kılacak mazeret�n�, görevlend�rmey� yapan
hakeme b�ld�rmekle yükümlüdür.

Menfaat elde etme yasağı
MADDE 12 – (1) B�l�rk�ş�, b�l�rk�ş�l�k görev, unvan ve yetk�ler�n� kullanarak kend�s�, yakınları veya üçüncü

k�ş�ler leh�ne menfaat sağlayamaz, hed�ye alamaz ve aracılıkta bulunamaz.
(2) B�l�rk�ş�, görev� sırasında elde ett�ğ� resm� veya g�zl� n�tel�ktek� b�lg�ler�, kend�s�, yakınları veya üçüncü

k�ş�ler yararına doğrudan veya dolaylı olarak b�r menfaat elde etmek �ç�n kullanamaz.
B�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) B�l�rk�ş�, et�k �lkelerle bağdaşmayan veya hukuka aykırı �ş ve eylemlerde bulunmasının

kend�s�nden talep ed�lmes� hal�nde ya da görev�n� yer�ne get�r�rken bu tür b�r eylem veya �şlemden haberdar
olduğunda, durumu gec�kmeks�z�n görevlend�rmey� yapan hakeme ve Kom�syona b�ld�r�r.

Reklam yasağı
MADDE 14 – (1) B�l�rk�ş�n�n, b�l�rk�ş�l�k görev� almak �ç�n reklam sayılab�lecek her türlü g�r�ş�m ve eylemde

bulunması, �nternet s�tes�nde, tabelalarında ve basılı kâğıtlarında s�c�l ve l�steye kayıtlı b�l�rk�ş� olduğuna da�r �bareler
kullanması yasaktır.

(2) B�l�rk�ş�; b�l�rk�ş�l�k görev� almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehberler�ne, l�steler�ne, ver�
tabanlarına ve benzerler�ne kayıt olamaz, kayıt ed�lmes�ne rıza gösteremez. Ancak, b�l�rk�ş�l�k görev� alma amacına
yönel�k olmamak kaydıyla, �nternet sayfasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edeb�l�r, anahtar kel�me olarak da;
sadece adı soyadı ve meslek� unvanı �le bulunduğu şehr�n adını kullanab�l�r.

(3) B�l�rk�ş�, �nternet kullanıcılarını kend� s�tes�ne yönlend�recek şek�lde �nternet kısa yolları kullanılmasına
�z�n veremez ve reklam yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
B�l�rk�ş� L�steler�n�n Oluşturulması

B�l�rk�ş�l�ğe başvuru ve kabul şartları
MADDE 15 – (1) B�l�rk�ş�l�k başvurusunda bulunacak k�ş�lerde aşağıdak� n�tel�kler aranır:
a) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa

b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıldan fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar �le z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma,
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suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı b�l�rk�ş�l�k veya tercümanlık yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yem�n suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütler�yle �lt�saklı veya �rt�batlı olmamak.
c) Daha önce kend� �steğ� dışında s�c�lden ve l�steden çıkarılmamış veya adl� b�l�rk�ş�l�k dah�l b�l�rk�ş�l�k

yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) D�s�pl�n yönünden meslekten veya memur�yetten çıkarılmamış ya da sanat �crasından veya meslek�

faal�yetten sürekl� olarak yasaklanmamış olmak.
d) Meslek mensubu olarak görev yapab�lmek �ç�n �lg�l� mevzuat gereğ� aranan şartları ha�z olmak ve 16 ncı

maddede bel�rt�len uzmanlık alanını gösteren d�ploma, meslekî yeterl�l�k belges�, uzmanlık belges�, ustalık belges�
veya benzer� belgeye sah�p olmak.

e) B�l�rk�ş�l�k temel eğ�t�m�n� başarıyla tamamlamak.
f) B�l�rk�ş�l�k yapacağı alanda en az beş yıl f��len çalışmış olmak.
(2) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterl� n�tel�kte bulunmadığı gerekçes�yle redded�lenler,

başvuru tar�h�nden �t�baren b�r yıl geçmed�kçe yen�den b�l�rk�ş�l�k yapmak �ç�n başvuruda bulunamaz.
(3) Kom�syon bünyes�nde f��len hakeml�k yapanlar, Kom�syon b�l�rk�ş� l�stes�nde yer alamaz.
Uzmanlık alanları
MADDE 16 – (1) B�l�rk�ş� atanacak k�ş�ler�n;
a) Sakatlık/destekten yoksun kalma ve d�ğer beden� zararlara bağlı tazm�natlarının hesaplanmasında

görevlend�r�lmes� �ç�n aktüer veya yardımcı aktüer �le ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�nde görev yapan öğret�m üyes�,
b) Değer kaybı dah�l motorlu araç s�gortalarının hesaplanmasında görevlend�r�lmes� �ç�n kara araçları

branşında ruhsat sah�b� s�gorta eksper�,
c) Yangın, doğal afetler, mühend�sl�k ve d�ğer s�gorta dallarında görevlend�r�lmes� �ç�n �lg�l� branşta ruhsat

sah�b� s�gorta eksper�, meslek odasına kayıtlı mühend�s, veter�ner hek�m veya uzman, ün�vers�teler�n �lg�l�
bölümler�nde görev yapan öğret�m üyes�,

ç) Sağlık/hastalık ve hayat s�gortasına �l�şk�n tazm�natların hesaplanmasında görevlend�r�lmes� �ç�n Devlet
veya ün�vers�te hastanes�nde görev yapan veya emekl� doktor, aktüer ya da ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�nde görevl�
öğret�m üyes�,

d) Adl� traf�k alanında görevlend�r�lmes� �ç�n adl� traf�k alanında h�zmet veren resm� kurumlarda en az beş yıl
süreyle çalışmış olması ve bu süre �çer�s�nde sert�f�kalandırılması veya uzman olarak yetk�lend�r�lmes� ya da Emn�yet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün �lg�l� b�r�mler�nde en az beş yıl
süreyle çalışmış olması ve alanında sert�f�ka sah�b�,

e) Tarım s�gortaları alanında görevlend�r�lmes� �ç�n TARSİM eksper� ya da �lg�l� alanda öğret�m üyes�,
olması gerek�r.
(2) Bakanlık, gerekl� görülmes� hal�nde yukarıda bel�rt�len uzmanlık alanlarında değ�ş�kl�k yapab�l�r ve d�ğer

s�gorta dallarında b�l�rk�ş�l�k yapacak k�ş�lere de özel uzmanlık şartı get�reb�l�r.
(3) B�l�rk�ş� atanmasını gerekt�ren d�ğer hallerde, b�l�rk�ş� olarak atanacak k�ş�n�n, ün�vers�teler�n �lg�l�

bölümler�nde öğret�m üyes� olması ya da adl� b�l�rk�ş� l�stes�ne veya meslek odasına kayıtlı olması gerek�r.
İlân
MADDE 17 – (1) Kom�syon Müdürlüğü, b�l�rk�ş� l�steler�n�n oluşturulması veya �ht�yaca göre güncellenmes�

amacıyla durumu her yıl en geç Şubat ayında Kom�syonun �nternet sayfasında �lân eder.
(2) İlânda, s�c�le ve l�steye başvuru ve kabul şartları �ç�n gerekl� belgeler �le başvurulacak uzmanlık alanları

göster�l�r.
(3) Kom�syonun b�l�rk�ş� l�stes�nde yeter sayıda b�l�rk�ş� bulunmayan uzmanlık alanlarında bel�rl� dönemlere

bağlı kalınmaksızın l�steye yen� b�l�rk�ş� kaydı yapılab�l�r.
Başvuruda �stenecek belgeler
MADDE 18 – (1) B�l�rk�ş� l�stes�ne kaydolmak �steyen k�ş�lerden aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) S�gorta Tahk�m Kom�syonu B�l�rk�ş� Başvuru Formu.
b) Vukuatlı Nüfus Cüzdanı örneğ�.
c) Adl� s�c�l kaydı belges�.
ç) Terör suçlarıyla �lg�l� hakkında soruşturma bulunmadığına da�r savcılıktan alınacak belge.
d) D�s�pl�n yönünden meslekten ya da memur�yetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat �crasından geç�c�

olarak yasaklı durumda olmadığına da�r kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı
belge.

e) B�l�rk�ş�l�k yapacağı alanda en az beş yıllık meslekî deney�me sah�p olduğunu gösteren belge.
f) B�l�rk�ş�l�k yapacağı uzmanlık alanına �l�şk�n d�ploma, ruhsatname, sert�f�ka veya yetk� belges� g�b�

belgeler�n; bu belgeler� veren kurum, kuruluş veya kom�syonca onaylı örneğ�.
g) Meslek kuruluşuna üye olduğuna da�r (mesleğ�n� �cra edeb�lmek �ç�n herhang� b�r meslek kuruluşuna kayıtlı

olmak zorunda olanlar �ç�n) son üç ay �ç�nde alınmış belge.
ğ) Son altı ay �çer�s�nde çek�lm�ş olan 4 adet ves�kalık fotoğraf.
h) B�l�rk�ş�l�k temel eğ�t�m�n�n tamamlandığına da�r belge.
ı) Kom�syon tarafından gerekl� görülen d�ğer belgeler.
(2) 16 ncı maddedek� uzmanlık alanına sah�p olup aynı zamanda adl� b�l�rk�ş� l�stes�ne kayıtlı olanlardan

yukarıdak� belgeler �stenmez. Ancak bu k�ş�ler kayıtlı oldukları b�l�rk�ş�l�k bölge kurulundan kayıtlı olduğu alana
�l�şk�n belge get�r�r.

Başvuruların değerlend�r�lmes�
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MADDE 19 – (1) Başvurular, Kom�syon Müdürlüğüne yapılır.
(2) Başvurular Kom�syon Başkanlığı tarafından değerlend�r�l�r. Yapılan değerlend�rme sonucunda başvuru

sah�b�n�n 15 �nc� maddedek� şartları taşımadığının tesp�t� veya 18 �nc� maddede bel�rt�len belgeler�n ver�len sürede
tamamlanmamış olması hal�nde talep redded�l�r. Eks�k belge �le başvurulması hal�nde, Kom�syon Başkanlığı
belgeler�n tamamlanması �ç�n ek süre ver�r.

(3) Talepler� uygun görülenler Bakanlıkça bel�rlenen meslek� sorumluluk s�gortası pol�çes�n� sunmaları hal�nde
l�steye ve s�c�le kayded�l�r.

(4) Kom�syon Başkanlığı kararlarına karşı, kararın tebl�ğ veya �lan tar�h�nden �t�baren on beş gün �ç�nde
Kom�syon Başkanlığına �t�raz ed�l�r. İt�raz üzer�ne Kom�syon Başkanlığı tarafından ver�len karar yen�den
değerlend�r�lerek �t�razın kabulüne ya da redd�ne karar ver�l�r ve karar �t�raz edene tebl�ğ ed�l�r. İt�raz üzer�ne ver�len
karar kes�nd�r.

B�l�rk�ş�l�k s�c�l�
MADDE 20 – (1) B�l�rk�ş�l�k s�c�l�, Kom�syon nezd�nde b�l�rk�ş�lere s�c�l numarası ver�lmek suret�yle tutulur.
(2) B�l�rk�ş�l�k s�c�l�nde aşağıdak� hususlar yer alır:
a) S�c�l numarası.
b) B�l�rk�ş� adı ve soyadı, ves�kalık fotoğrafı, Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k veya yabancı �se pasaport ya da

yabancı k�ml�k numarası.
c) Yerleş�m yer� ve �let�ş�m b�lg�ler�.
ç) Mesleğ�, uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı.
d) Uzmanlığı gösteren belgeler�n ver�ld�ğ� yer, tar�h ve sayısı.
e) Meslek� tecrübe b�lg�ler�.
f) Öğren�m b�lg�ler�.
g) Adlî s�c�l ve arş�v kaydı.
ğ) D�s�pl�n cezasına �l�şk�n b�lg�ler.
h) Bakanlık veya Kom�syon tarafından gerekl� görülen d�ğer b�lg� ve belgeler.
S�c�l ve l�steden çıkarılma
MADDE 21 – (1) B�l�rk�ş�ler, aşağıdak� şartlardan b�r�n�n gerçekleşmes� hâl�nde s�c�lden ve l�steden çıkarılır:
a) B�l�rk�ş�l�ğe kabul şartlarının kaybed�lmes� veya b�l�rk�ş�l�ğe kabul tar�h�nde gerekl� şartların

bulunmadığının sonradan tesp�t ed�lmes�.
b) Kanun� b�r sebep olmaksızın b�l�rk�ş�l�k yapmaktan kaçınılması veya raporun bel�rlenen süre �ç�nde

mazerets�z olarak ver�lmemes�.
c) Bu Yönetmel�kte düzenlenen et�k �lkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda

bulunulması.
ç) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len temel �lkelere aykırı olarak b�l�rk�ş�l�k faal�yet�nde bulunulması.
d) Yapılacak performans değerlend�rmeler� sonucunda yeterl� bulunulmaması.
e) B�l�rk�ş�n�n bağımsızlığına ve tarafsızlığına aykırı hareket etmes�.
f) B�l�rk�ş�n�n s�c�lden ve l�steden çıkarılmayı talep etmes�.
g) Bakanlık veya Kom�syon tarafından bel�rlenen usul ve esaslara uyulmaması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
B�l�rk�ş� Görevlend�r�lmes�

B�l�rk�ş� görevlend�r�lmes� ve seç�m�
MADDE 22 – (1) B�l�rk�ş�, çözümü hukuk dışında uzmanlığı, özel veya tekn�k b�lg�y� gerekt�ren hallerde

hakem tarafından görevlend�r�l�r.
(2) Hakem, görevlend�r�lecek b�l�rk�ş�n�n uzmanlık alanını bel�rler. İş�n mah�yet�ne göre gerekçes� açıkça

göster�lmek kaydıyla, b�rden fazla b�l�rk�ş� görevlend�r�leb�l�r.
(3) B�l�rk�ş�ler, Kom�syonca düzenlenen l�steden seç�l�r. Uzmanlık alanında b�rden fazla b�l�rk�ş� bulunması

hal�nde, hakem ad�lane şek�lde b�l�rk�ş� seç�m� yapmakla yükümlüdür.
(4) Kom�syon l�stes�nde �ht�yaç duyulan uzmanlık alanına sah�p b�l�rk�ş� bulunmaması durumunda öncel�kle,

b�l�rk�ş� olarak atanacak k�ş�n�n, ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�nde öğret�m üyes� olması ya da adl� b�l�rk�ş� l�stes�ne
veya meslek odasına kayıtlı olması gerek�r. Hakem, l�ste dışından seçm�ş olduğu b�l�rk�ş�y� Kom�syona gerekçeler�yle
b�ld�r�r.

(5) Kom�syon, b�l�rk�ş� seç�m�ne �l�şk�n b�l�ş�m temell� s�stem oluşturur.
B�l�rk�ş�n�n görev alanının bel�rlenmes� ve b�l�rk�ş�ye b�lg� ver�lmes�
MADDE 23 – (1) İnceleme yaptırılacak konunun kapsamı ve sınırları hakem tarafından, oluşturulan ara

kararla veya ayrı b�r yazıyla b�l�rk�ş�ye b�ld�r�l�r. Bu yazıda aşağıdak� hususlara yer ver�l�r:
a) İnceleme konusunun bütün sınırlarıyla ve açıkça bel�rlenmes�.
b) B�l�rk�ş�n�n cevaplaması gereken sorular.
c) Takd�r ed�len b�l�rk�ş� ücret�.
ç) Raporun ver�lme süres�.
d) Gerçeğe aykırı mütalaada bulunması hal�nde Türk Ceza Kanununun 276 ncı maddes� uyarınca

cezalandırılacağı.
(2) B�l�rk�ş�ye, �nceleme konusu �le �lg�l� belgeler�n aslı veya d�j�tal ortamda b�r suret� ver�l�r.
B�l�rk�ş�n�n görev süres�
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MADDE 24 – (1) B�l�rk�ş�, görevlend�rmey� yapan hakem tarafından ver�len süre �ç�nde raporunu hazırlayarak
sunmakla yükümlüdür. Ancak �ş�n n�tel�ğ� �t�bar�yle ver�len süre �ç�nde raporun hazırlanmasına �mkân bulunmazsa,
taleb� hal�nde b�l�rk�ş�ye hakem tarafından ek süre ver�leb�l�r.

(2) Bel�rlenen süre �ç�nde, makul b�r mazeret� olmaksızın raporunu vermeyen b�l�rk�ş� görevden alınıp, yer�ne
başka b�r b�l�rk�ş� görevlend�r�leb�l�r. Bu durumda, görevlend�rmey� yapan hakem, görevden alınan b�l�rk�ş�den o ana
kadar yapmış olduğu �şlemler hakkında açıklama yapmasını ve kend�s�ne ver�len dosya ve ekler�n�n eks�ks�z olarak
hemen ger� ver�lmes�n� �ster.

(3) B�l�rk�ş�, kend�s�ne ver�len asıl veya ek süre dolmasına rağmen mazerets�z olarak raporunu sunmadığı
takd�rde raporunu ver�nceye kadar kend�s�ne yen� b�r b�l�rk�ş�l�k görev� ver�lemez. Görevlend�rmey� yapan hakem bu
durumu tesp�t ett�ğ�nde derhal Kom�syona b�ld�r�mde bulunur.

(4) Görevden alınan b�l�rk�ş�n�n hukuk� ve ceza� sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, görevlend�rmey� yapan
hakem tarafından, gerekçes� bel�rt�lmek suret�yle kend�s�ne ücret ve masraf adı altında ödeme yapılıp yapılmayacağına
karar ver�l�r. Ayrıca durum Kom�syona b�ld�r�l�r.

B�l�rk�ş�n�n b�ld�r�m ve çek�nme yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) B�l�rk�ş�, kend�s�ne tevd� olunan görev�n, uzmanlığı, özel veya tekn�k b�lg�y�

gerekt�rmed�ğ�n�, uzmanlık alanına g�rmed�ğ�n�, �nceleme konusu �ş ve �şlemler�n açıklığa kavuşturulması �ç�n
alanında uzman başka b�r b�l�rk�ş� �le �şb�rl�ğ�ne �ht�yaç duyduğunu veya varsa görevden çek�nmey� haklı kılacak b�r
mazeret�n�n bulunduğunu, görev�n kend�s�ne ver�lme tar�h�nden veya çek�nmey� gerekt�recek durumun sonradan
öğren�lmes� hal�nde bu tar�hten �t�baren en geç b�r hafta �ç�nde görevlend�rmey� yapan hakeme b�ld�r�r.

(2) B�l�rk�ş�ler; uyuşmazlığın tarafları, taraf vek�ller� veya uyuşmazlığa bakan hakemlerle menfaat ortaklığı
olanlar �le bunların eş ve üçüncü derece dâh�l kan ve kayın hısımlarıyla �lg�l� dosyada b�l�rk�ş�l�k görev� üstlenemezler.
Bel�rt�len nedenlerden dolayı b�l�rk�ş�l�k yapamayacak olan b�l�rk�ş� durumu Kom�syona b�ld�rmek zorundadır.

(3) B�l�rk�ş�ler ortaklık, �st�hdam, vekalet, danışmanlık veya d�ğer �ş �l�şk�s� �ç�nde bulundukları k�ş� ve
kuruluşların Kom�syonda taraf olduğu uyuşmazlıklarda b�l�rk�ş�l�k yapamazlar. B�l�rk�ş�ler, bu şek�lde �ş �l�şk�s� �ç�nde
bulundukları k�ş� ve kurumları l�steye kaydolurken ya da bu durumun sonradan ortaya çıkması hal�nde, en geç b�r
hafta �ç�nde Kom�syona b�ld�rmek zorundadır.

(4) B�l�rk�ş�ler ortaklık, �st�hdam, vekalet, danışmanlık veya d�ğer �ş �l�şk�s� sona erm�ş olsa dah�, buralardan
ayrıldıkları tar�hten �t�baren �k� yıl geçmeden bu k�ş� ve kuruluşların taraf oldukları uyuşmazlıklarda b�l�rk�ş�l�k
yapamaz.

B�l�rk�ş�n�n yetk�ler�
MADDE 26 – (1) B�l�rk�ş�, yapacağı ön �ncelemede, �ncelemey� gerçekleşt�reb�lmes� �ç�n bazı hususların

önceden araştırılması ve tesp�t� �le kend�s�ne tesl�m ed�len dosya ve belgelere �lave olarak başka kayıt ve belgelere
�ht�yaç duyması hal�nde, b�r hafta �ç�nde görevlend�rmey� yapan hakemden talepte bulunab�leceğ� g�b� gerekl� görülen
hallerde hakem�n yetk�lend�rmes�ne bağlı olarak �lg�l� kurum, kuruluş ve k�ş�lerden belge tem�n edeb�l�r.

(2) B�l�rk�ş�, görev alanı veya sınırları hakkında tereddüde düşerse, bunun g�der�lmes�n� görevlend�rmey�
yapan hakemden her zaman talep edeb�l�r.

B�l�rk�ş� raporu
MADDE 27 – (1) B�l�rk�ş� raporu gerekçel�, açık ve denet�me elver�şl� olmalıdır.
(2) B�l�rk�ş� raporunda aşağıdak� hususlar yer alır:
a) Görevlend�rmey� yapan hakem.
b) Dosya numarası.
c) Uyuşmazlığın taraflarına a�t b�lg�ler.
ç) Görevlend�rme tar�h� ve süres�.
d) İncelemen�n konusu.
e) Kend�s�nden gözlemlenmes� ve �ncelenmes� �stenen madd� unsurlar.
f) İnceleme yöntem�.
g) B�l�msel ve tekn�k dayanaklar.
ğ) Gerekçel� sonuç.
h) Raporun düzenlenme tar�h�.
ı) B�l�rk�ş�n�n adı ve soyadı, unvanı, s�c�l numarası ve �mzası.
(3) B�rden fazla b�l�rk�ş� görevlend�r�len durumlarda, farklı görüşler varsa raporda ayrı ayrı açıklanır. Farklı

görüşler ayrı b�r rapor hal�nde de hakeme sunulab�l�r.
(4) B�l�rk�ş� raporuna, �ncelemeye esas madd� unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan

şema, har�ta, krok�, fotoğraf, tablo �le d�ğer kayıt ve belgeler de eklen�r.
(5) B�l�rk�ş�, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında hukuk� n�telend�rme ve değerlend�rmelerde bulunamaz.
B�l�rk�ş�n�n oy ve görüşünün değerlend�r�lmes�
MADDE 28 – (1) B�l�rk�ş� raporu, görevlend�rmey� yapan hakem tarafından d�ğer del�llerle b�rl�kte serbestçe

değerlend�r�l�r.
(2) Görevlend�rmey� yapan hakem, b�l�rk�ş� raporundak� eks�kl�k yahut bel�rs�zl�ğ�n tamamlanması veya

açıklığa kavuşturulmasını sağlamak �ç�n yen� sorular yöneltmek suret�yle b�l�rk�ş�den ek rapor �steyeb�l�r.
(3) B�l�rk�ş� raporunda eks�k veya anlaşılmaz hususların bulunması hal�nde; görevlend�rmey� yapan hakem

tarafından bel�rlenen süre �ç�nde b�l�rk�ş�den yazılı açıklama �sten�r. İht�yaç duyulduğu takd�rde, b�l�rk�ş�n�n oy ve
görüşünü sözlü olarak açıklamasına karar ver�l�rse, açıklamaları tutanağa geç�r�l�r ve b�l�rk�ş�n�n de �mzası alınır.
Kurul hâl�nde görevlend�rme söz konusu �se, b�l�rk�ş�ler�n b�lg�ler�ne başvurulan hususu hemen aralarında müzakere
etmeler�ne �mkân tanınır ve müzakere sonucunda açıklanan oy ve görüş, tutanağa geç�r�lerek b�l�rk�ş�lere �mza ett�r�l�r.
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B�l�rk�ş� g�der ve ücret�
MADDE 29 – (1) B�l�rk�ş� g�der ve ücret�ne �l�şk�n usul ve esaslar Kom�syon Başkanlığının görüşü alınarak

Bakanlıkça çıkarılacak Tar�fe �le bel�rlen�r.
(2) Kom�syon, b�l�rk�ş� ücretler�n�n Kom�syon adına açılacak b�r banka hesabına yatırılması ve verg� kes�nt�s�

yapıldıktan sonra b�l�rk�ş�ye ödenmes� hususunda gerekl� düzenlemeler� yapar.
B�l�rk�ş�n�n ceza� ve hukuk� sorumluluğu
MADDE 30 – (1) B�l�rk�ş�, Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevl�s�d�r.
(2) B�l�rk�ş�, kasten gerçeğe aykırı mütalaada bulunması hal�nde, Türk Ceza Kanununun 276 ncı maddes�

uyarınca sorumlu tutulur.
(3) B�l�rk�ş�n�n kasten veya ağır �hmal suret�yle düzenlem�ş olduğu gerçeğe aykırı raporun, hükme esas

alınması sebeb�yle zarar görmüş olanlar, bu zararın tazm�n� �ç�n b�l�rk�ş�ye karşı doğrudan tazm�nat davası açab�l�rler.
(4) B�l�rk�ş�ler meslek� sorumluluk s�gortası yaptırır. Meslek� sorumluluk s�gortasına �l�şk�n usul ve esaslar

Bakanlıkça bel�rlen�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denet�m ve Performans Değerlend�rmes�

D�s�pl�n Kurulu, toplanması, çalışma yöntem� ve g�derler�
MADDE 31 – (1) D�s�pl�n Kurulu; Bakanlıkça bel�rlenecek �k� üye, �t�raz hakemler� arasından seç�len �k� üye

�le Kom�syon Müdürü ve yardımcısı olmak üzere toplam üç as�l, üç de yedek üyeden oluşur. Bakanlık tems�lc�ler�nden
daha kıdeml� olan üye, �t�raz hakemler�nden daha uzun süred�r �t�raz hakem� olan üye �le Kom�syon Müdürü as�l
üyed�r. D�s�pl�n Kuruluna Bakanlık tems�lc�s� başkanlık eder. Bakanlık tems�lc�ler�n�n asgar� on yıl kamu h�zmet�nde
çalışmış ve s�gortacılık alanında deney�m sah�b� olması gerek�r.

(2) D�s�pl�n Kurulunda görev alacak as�l ve yedek üyeler Kom�syon Başkanlığına yazılı olarak b�ld�r�l�r.
D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n görevlend�r�lmes� Kom�syon Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) D�s�pl�n Kurulu, üyeler�n tamamının katılımı �le D�s�pl�n Kurulu Başkanının çağrısı üzer�ne toplanır. As�l
üyelerden b�r�n�n veya b�rkaçının mazeret� neden�yle bulunmaması durumunda, yedek üyeler D�s�pl�n Kurulu Başkanı
tarafından toplantıya davet ed�l�r.

(4) D�s�pl�n Kurulu, b�l�rk�ş�ler hakkında düzenlenen raporları d�kkate alarak değerlend�rmeler�n� yapar.
Toplantılarda kararlar oy çokluğu �le alınır.

(5) D�s�pl�n Kurulunun sekretarya ve arş�v �şlemler� Kom�syon Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(6) D�s�pl�n Kurulu üyeler� ayda azam� üç toplantı yapab�l�r. D�s�pl�n Kurulunun toplantıya katılan üyeler�ne

b�r ay �ç�nde üçten fazla olmamak üzere her toplantı günü �ç�n (3000) gösterge rakamının Devlet memurlarına
uygulanan aylık katsayısı �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarda toplantı ücret� öden�r. Toplantı �le �lg�l� d�ğer
masraflar da Kom�syon tarafından karşılanır.

Denet�m ve �nceleme
MADDE 32 – (1) B�l�rk�ş�ler, görevler�yle �lg�l� tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların

mevzuata uygunluğu bakımından D�s�pl�n Kurulu tarafından resen veya başvuru üzer�ne denetlen�r.
(2) Görevlend�rmey� yapan hakem, görevlend�rd�ğ� b�l�rk�ş�n�n görev�yle �lg�l� tutum ve davranışlarının veya

hazırladığı raporun mevzuata uygun olmadığını �dd�a etmes� durumunda, varsa dayanak b�lg� ve belgeler� de ekleyerek
bu hususu Kom�syona b�ld�r�r.

(3) B�l�rk�ş� raporlarının özel veya tekn�k b�lg� yönünden �çer�ğ�ne �l�şk�n olarak Kom�syona başvuru
yapılamaz.

(4) Kom�syon tarafından yapılan değerlend�rme net�ces�nde, �k�nc� fıkrada bel�rt�len �dd�aların c�dd� bulunması
hal�nde, konu Kom�syon tarafından D�s�pl�n Kuruluna b�ld�r�l�r.

Denet�m�n kapsamı
MADDE 33 – (1) D�s�pl�n Kurulu, b�l�rk�ş� raporlarının �lg�l� mevzuatta göster�len usul ve esaslara uygun

hazırlanıp hazırlanmadığı hususlarını denetler.
(2) D�s�pl�n Kurulu, b�l�rk�ş� raporlarını özel veya tekn�k b�lg� yönünden denetleyemez.
(3) B�l�rk�ş� raporlarına �l�şk�n yargı merc�ler� tarafından yapılacak denet�mler bu Yönetmel�k kapsamı

dışındadır.
İncelemen�n usul ve esasları
MADDE 34 – (1) D�s�pl�n Kurulu, b�l�rk�ş�l�k temel �lkeler� �le et�k �lkeler� �hlal ett�ğ� �dd�a ed�len b�l�rk�ş�ler

hakkında başvuru üzer�ne veya resen gerekl� �nceleme ve araştırmayı b�zzat yapab�leceğ� g�b� Kom�syon vasıtasıyla da
yapab�l�r. D�s�pl�n Kurulu Başkanı veya görevlend�r�len üye, b�zzat veya �st�nabe suret�yle del�ller� toplar, gerekl�
gördüğü k�mseler�n beyanlarını alır ve yapacağı �nceleme sonucunda hazırladığı raporu D�s�pl�n Kuruluna sunar.

(2) B�l�rk�ş� hakkındak� �nceleme, �ved�l�kle ve her halde başvuru veya resen �ncelemeye başlama tar�h�nden
�t�baren en geç altı ay �ç�nde sonuçlandırılır.

(3) D�s�pl�n Kurulu, �nceleme sırasında yargı merc�ler�nden, kamu kurum ve kuruluşlarından, meslek
odalarından, özel hukuk tüzel k�ş�ler�nden ve gerçek k�ş�lerden �nceleme konusuyla �lg�l� b�lg� ve belge talep edeb�l�r.
İlg�l�lerce bu taleb�n yer�ne get�r�lmes� zorunludur.

Denet�m ve �nceleme sonucu ver�lecek kararlar
MADDE 35 – (1) B�l�rk�ş� raporlarının özel veya tekn�k b�lg� yönünden �çer�ğ�ne �l�şk�n yapılan başvurular

�ncelenmeks�z�n redded�l�r. Bu yöndek� başvurular b�l�rk�ş�n�n bağlı bulunduğu meslek kuruluşu veya görev yaptığı
kuruluşlara gönder�l�r.
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(2) L�steye kayıtlı b�l�rk�ş�ler hakkında yapılan ön �nceleme sonucunda, �hlal�n 21 �nc� madden�n b�r�nc�
fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (g) bentler�nde bel�rt�len hâllerden olması hâl�nde, �hlal�n n�tel�ğ�ne göre s�c�lden ve
l�steden sürekl� çıkarma yaptırımı yer�ne uyarma veya b�r yıla kadar geç�c� süreyle l�steden çıkarma yaptırımı
uygulanab�l�r.

(3) B�l�rk�ş�l�k s�c�l� ve l�stes�nde kayıtlı olmayıp da 22 nc� madden�n dördüncü fıkrası uyarınca
görevlend�r�lenler�n 21 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (g) bentler�ne aykırı olarak b�l�rk�ş�l�k
faal�yet�nde bulunduklarının tesp�t ed�lmes� hâl�nde, �hlal�n n�tel�ğ�ne göre uyarma veya b�r yıla kadar geç�c� süreyle
ya da sürekl� olarak Kom�syon nezd�nde b�l�rk�ş�l�k yapmaktan yasaklanab�l�r.

(4) S�c�lden s�l�nme ve l�steden geç�c� olarak s�l�nmeden başka b�r d�s�pl�n cezası ver�len b�l�rk�ş�ler, söz
konusu cezaların uygulanmasından �t�baren beş yıl geçt�kten sonra, D�s�pl�n Kurulu sekreteryasına başvurarak
haklarındak� d�s�pl�n cezalarının s�c�ller�nden s�l�nmes�n� talep edeb�l�r. İlg�l�n�n bu süre �ç�nde d�s�pl�n cezası almamış
olması hal�nde, d�s�pl�n cezasının s�l�nmes�ne karar ver�l�r.

L�steden çıkarılma usulü
MADDE 36 – (1) Adl� b�l�rk�ş� l�stes�nden çıkarılanların, l�steden çıkarılma b�lg�s� Kom�syona ulaştığında,

Kom�syon nezd�nde tutulan b�l�rk�ş� l�stes�nden de çıkarılır.
(2) 34 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında düzenlenen �nceleme sonucunda �hlal�n, l�steden çıkarılmayı

gerekt�rd�ğ� sonucuna varılması hal�nde b�l�rk�ş�, Kom�syon nezd�nde tutulan b�l�rk�ş� l�stes�nden çıkarılır.
(3) B�l�rk�ş�n�n, Kom�syon nezd�nde tutulan b�l�rk�ş� l�stes�nden sürekl� veya geç�c� olarak çıkarılması,

uyarılması veya başka b�r yaptırım uygulanması durumunda durum Kom�syon Müdürü tarafından b�l�rk�ş�ye yazılı
olarak tebl�ğ ed�l�r. Ayrıca, bu karar b�l�rk�ş�n�n görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarına ve �lg�l� d�ğer yerlere b�ld�r�l�r.

Performans değerlend�rmes� ve kaydı
MADDE 37 – (1) Performans kaydı, b�l�rk�ş�ler hakkında D�s�pl�n Kurulu tarafından yapılacak denet�m ve

performans değerlend�rmeler� �le sonuçlarının tutulduğu kayıttır.
(2) Performans kaydında aşağıdak� hususlar yer alır:
a) B�l�rk�ş�ye dosyanın tevd� tar�h�.
b) Rapor �ç�n ver�len süre.
c) Rapor tesl�m tar�h�.
ç) Dosyanın b�l�rk�ş�de kaldığı süre.
d) B�l�rk�ş�n�n hukuk� konularda görüş beyan ed�p etmed�ğ�.
e) Raporun b�zzat b�l�rk�ş� tarafından hazırlanıp hazırlanmadığı.
f) Rapor yazım tekn�ğ�ne uyum.
g) Raporun hükme esas alınıp alınmadığı.
ğ) Et�k �lkelere uyum.
h) B�l�rk�ş� kusurundan kaynaklı ek rapor olup olmadığı.
ı) Yen� b�l�rk�ş� raporu olup olmadığı.
�) B�l�rk�ş�l�k uzmanlık alanı dışında rapor tanz�m ed�l�p ed�lmed�ğ�.
j) B�l�rk�ş�l�k yapmaktan kaçınılıp kaçınılmadığı.
k) Raporun bel�rlenen süre �ç�nde mazerets�z olarak ver�l�p ver�lmed�ğ�.
l) Denet�m ve performans sonucu.
m) Düşünceler.
(3) Bu kayıtta yer alan b�lg�lerden rapora �l�şk�n hususlar görevlend�rmey� yapan hakemler tarafından, d�ğer

b�lg�ler Kom�syon tarafından g�r�l�r.
(4) Denet�m ve performansın değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n b�lg�lere Kom�syon Başkanlığı er�şeb�l�r.
(5) B�l�rk�ş�ler�n denet�m�ne ve performansına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Kom�syon

Başkanlığı tarafından hazırlanır.
İt�raz
MADDE 38 – (1) D�s�pl�n Kurulu tarafından ver�len kararlara karşı, kararın �lg�l�ye tebl�ğ�nden �t�baren 15

gün �çer�s�nde Kom�syon Başkanlığına �t�raz ed�leb�l�r.
(2) Kom�syon Başkanlığı, �t�razı, �t�raz tar�h�nden sonrak� �lk toplantısında �nceleyerek karara bağlar.
(3) Kom�syon Başkanlığı tarafından ver�len karar kes�nd�r.
(4) D�s�pl�n cezalarına �l�şk�n kararlar, kes�nleşmed�kçe uygulanamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Uygulanacak d�ğer hükümler
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde adl� b�l�rk�ş�l�k mevzuatının �lg�l� hükümler�

kıyasen uygulanır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nden 4 ay sonra yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


