
Sinan FİDAN
Genel Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

07.09.2021
 

Sayı : E-27500420-060.11.02-2348920

Konu : Mahkeme Bilirkişiliklerinin Kayıt Edilmesi
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Kadastro müdürlüklerince yürütülen çalışmaların başvuru ve işlem süreçlerinin
yönetilmesi amacıyla fen kayıt defterinin elektronik ortamda tutulması MEGSİS geliştirmeleri ile
sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz projelerinden olan "iş zekası" uygulamalarının kadastro başlığı
altında, başvuru adetleri ve süreçlerine ait istatistiklerin çevrimiçi olarak izlenebilmesi amaçlanmaktadır.
Norm kadro hesaplamalarından performans puanlamasına kadar birçok başlıkta kullanılması planlanan
bu çalışmaların sağlıklı sonuç vermesi, sistemin belirlenen kurallara uygun ve tam olarak kullanımıyla
mümkün olabilecektir.

Üst yönetim tarafından yapılan müdürlük denetimlerinde, müdürlük personelince icra edilen
bilirkişilik faaliyetlerinin başvuru modülüne kayıt edilmediği tespit edilmiştir. İş zekası üzerinden yapılan
kontrollerde, 07/09/2021 tarihi itibari ile, 2021 yılı içerisinde 16 adet ilde mahkeme bilirkişiliklerine
ilişkin hiç başvuru alınmadığı, 32 adet ilde 100'ün altında başvuru alındığı, sadece İzmir, Zonguldak ve
Manisa illerinde 1000'in üzerinde başvuru alındığı gözlenmiştir. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde
50 ve 2 gibi toplam sayılarda mahkeme bilirkişiliği başvurusu kayıt edilmiş olması dikkat çekici
bulunmuştur. Sorgulama tarihi itibariyle il bazında liste bilgi amaçlı talimat ekinde gönderilmektedir. 

Bilindiği üzere, 2019/13 sayılı Genelgenin "İşlemlerin Yapımı ve Kontrolüne İlişkin Genel
Hususlar" başlıklı 10 ncu maddesinin 52 nci fıkrası "Kadastro Müdürlüğü personeli bilirkişilik
görevlerinin kayıt altına alınması amacıyla, bilirkişilik görevi konusu işlemin dosya numarası, talep eden
kurum adı ile keşif tarihi ve keşif süresince harcanan mesai belirtilmek suretiyle her dosya MEGSİS
başvuru modülüne ayrı fen kayıt numarasıyla kayıt edilir. Bu işlemlerin kayıt altına alınmasının takibi
kadastro müdürünün sorumluluğundadır." hükmündedir.

Bu kapsamda, bilirkişilik görevlerine ilişkin kayıtların, yukarıda bahsedilen mevzuat
hükümlerince yapılması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi ile 2021 yılına ilişkin başvuruların
eksiklik olarak sisteme girilmesinin sağlanması hususlarında gereğini rica ederim.
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