
DERS 10 : UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi (Bilirkişi        
Portalı) 

Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp 

UYAP Bilirkişi Portalı, mahkemeler ve icra dairelerince bilirkişi olarak         

görevlendirilen kişilerin, e-imza veya m-imza kullanarak internet       

üzerinden erişecekleri sistemde, ilgili dosyayı elektronik ortamda       

inceleyebilmeleri ve raporlarını aynı elektronik ortamda hazırlayıp e-imza        

veya m-imza ile imzalayarak ilgili yargı ve yardımcı birime         

gönderebilmelerini sağlayan bir sistemdir. 

1. Genel Bilgiler 

UYAP Bilirkişi Portal sayesinde bulunduğu yargı biriminde bilirkişi        

bulunmadığından dolayı başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için         

talimat göndermeye gerek kalmamaktadır. 

Bilirkişi raporları üzerinde kelime, konu, uzmanlık alanı, birim, dosya         

numarası ve bilirkişi bazlı tam içerik arama imkânı sağlanacaktır.         

Bilirkişiler ile ilgili istatistiki bilgiler daha hızlı ve daha doğru          

alınabilmektedir. 

Adliyelere giriş çıkış yapan kişi sayısı azalarak, kâğıt, toner ve enerji           

kaynaklarından tasarruf sağlanacaktır. 

2017 yılı sonu itibariyle UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’ne tanımlı          

bilirkişi sayısı 19.068’dir. 

Yargılama faaliyetleri esnasında çözümü özel veya teknik bilgiye ihtiyaç         

duyulan hallerde konusunda uzman kişilere başvurularak bilirkişi raporu        

alınmaktadır. Bilirkişi raporu yargılama neticesine direk etki ettiğinden        

dolayı ve günümüzde husumete konu işlemlerin çoğunluğunda bilirkişi        

raporu alındığı için önem arz etmektedir. 

Günümüzde bilişim hayatın her alanında olduğu gibi yargılama        

faaliyetlerinde de UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi) ile kendini          

göstermektedir. Ancak halen bilirkişilik kurumunda bilişim kendini       

gösterememiştir. Bu nedenle yargılama faaliyetlerinde kullanılan UYAP       

dışında kalmış olan bilirkişi işlemlerinde de bilişimden faydalanmak        

vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bu kapsamda bilirkişi portalının         
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faaliyete geçirilmesine karar verilmiş olup, 24.08.2011 tarihi itibariyle        

faaliyete geçirilmiştir. 

Bilirkişi portalından önce bilirkişiler fiziksel ortamda adliyeye       

giderek dosya ve eklerini teslim alıp, inceledikten sonra        

raporlarını hazırlayarak yargı merciine yine fiziksel ortamda       

sunmakta ve raporlar taranarak UYAP sistemine aktarılmaktaydı.       

Ancak bu durumda bilirkişi raporları ile ilgili istatistiki bilgi         

edinmek, tam içerik arama yapmak ve bu raporların genel kamu          

hizmetine sunularak tasarrufta bulunma imkanı     

bulunmamaktaydı. 

2. Bilirkişi Portalının Faydaları 

Bilirkişi portalı sayesinde; 

a. Bilirkişi portalına sadece gerçek kişiler elektronik imza ile giriş         

yapabileceklerdir. 

b. Bu proje ile bulunduğu yargı biriminde atanmak istenen bilirkişinin         

bulunmadığından dolayı başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması        

için talimat göndermeye gerek kalmayacaktır. 

c. Bilirkişi raporları üzerinde kelime bazlı, konu bazlı, uzmanlık alanı         

bazlı, birim ve dosya numarası bazlı, bilirkişi bazlı tam içerik arama           

imkanı sağlanacaktır. 

d. Bilirkişiler ile ilgili istatistiki bilgilere daha hızlı ve daha doğru sonuç           

alınabilecektir. 

e. Adliyelere giriş çıkış yapan kişi sayısı azalacaktır. 

f. Kağıt, toner ve enerji kaynaklarından tasarruf sağlanacaktır. 

g. Bilirkişi portalı; bilirkişilerin adliyeye gitmeden dosyaları inceleyip,       

raporlarını portal üzerinden hazırlayarak teslim ettikleri ve yine bu         

portal üzerinden ücretlerinin hesaplanarak tahsil edilebileceği,      

bilirkişi başvuru işlemlerini yapabildiği, sms ile dosya ile ilgili         

bilgilendirme alabildikleri ve yargılamanın UYAP dışında kalan       

unsurlarından birinin de sistem üzerinden üretilerek kâğıtsız ofis        

ortamında yargılamayı hızlandıracak bir projedir. 
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3. Bilirkişilik Başvuru Kılavuzu 

 

3.1. Başvuru Usulü  

 

Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini        

yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna ya da ilgili bölge           

kuruluna gönderilmek üzere adli veya idari yargı ilk derece mahkemesi          

adalet komisyonlarına ilgili belgeler eklenmek suretiyle yazılı olarak        

yapılır. 

 

Adalet komisyonlarına yapılan başvurularda, başvuru evrakları      

gecikmeksizin taranarak UYAP üzerinden ilgili bilirkişilik bölge kurullarına        

iletilir. Elden teslim alınan başvuru evrakları ayrıca postayla ilgili bölge          

kuruluna gönderilir. 

 

Bilirkişiliğe başvuru, e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi        

Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle de yapılabilir. 

 

Bilirkişiliğe başvuru birinci maddede sayılan mercilere şahsen yapılır.        

Posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. 

 

Birden fazla bölge kurulu listesine kayıt olmak üzere başvuruda         

bulunulamaz. 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları         

geçersiz sayılır; bilirkişilik siciline ve bilirkişi listesine kayıt edilmiş ise sicil           

ve listeden çıkartılır. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı           

belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun          

ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 
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Sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın başvuruda bulunanın kolaylıkla       

tanınmasını sağlayacak şekilde son 6 (altı) ay içerisinde cepheden çekilmiş          

net bir fotoğraf olması gerekmektedir. 

Yükleyeceğiniz fotoğrafın yüksekliği maksimum 1024px ve genişliği 768px        

olmalıdır. Fotoğraf boyutlandırılmasına ilişkin işlemler aşağıdaki ekran       

görüntüsünde detaylı şekilde anlatılmıştır. Anlatılan düzenlemeleri Paint’te       

yaptıktan sonra “Fotoğrafı Kaydet” butonu ile fotoğrafı yükleyiniz. 

Başvuru dilekçesini bilgisayarınıza indirmeden önce, programlar      

sekmesinden UYAP editör programını(UDE) indirip bilgisayarınıza      

kurmanız gerekmektedir.Başvuru dilekçesini bu program ile açıp e-imza        

veya m-imza ile imzaladıktan sonra ilgili alandan göndermeniz        

gerekmektedir. World, pdf vb. gibi diğer programlar ile oluşturulan         

dilekçeler gönderilememektedir. 

 

3.1.1. Portala Giriş 

Bilirkişi Portala http://bilirkisi.uyap.gov.tr/ adresinden elektronik     

imza(eimza) veya mobil imza(m-imza) kullanılarak giriş yapılmaktadır. 

Giriş butonuna tıklandıktan sonra giriş seçeneklerinden herhangi biri        

seçilir.  

 

● E-İmza Kullanarak : Bilindiği üzere elektronik imza, Bilgi        

Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik       

Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Elektronik      

imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını       

kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber        

gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya        

e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.      

Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş       

gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır. 

● Mobil İmza Kullanarak : mobil imza cep telefonu ve GSM SIM           

kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal          

mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde         

elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.       

UYAP Bilişim Sistemi mobil imza kullanımı için herhangi bir ücret          

talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme       
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mevcuttur. Çünkü mobil elektronik imza GSM işletmecileri       

tarafından sunulan bir hizmettir.  

Giriş tercihine bağlı olarak istenen bilgiler girildikten sonra portala giriş          

yapılabilir.  

 

Bilirkişi Portal Google Chrome tarafından desteklendiğinden portala giriş        

yapılırken tarayıcı olarak Google Chrome kullanılması gerekmektedir. 

Başvuru sırasında Bilirkişi Portalda yer alan uyarı ve menü açıklamalarına          

dikkat edilmelidir. 

Girilen bilgilere göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan        

başvuru dilekçesi bilgisayara indirdikten sonra e-imza veya m-imza ile         

imzalanarak gönderilmelidir. 

Başvuru işlemine başlamadan önce “Programlar” sekmesinden      

bilgisayarınıza UYAP Editör (UDE) Programını indirip kurmanız       

gerekmektedir. 

UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda,        

sisteme yükleme yapıldıktan sonra bir daha o belgeye ilgili kişi tarafından           

erişim sağlanamayacağından belgelerin eklenmesi işleminde eksiklik veya       

hatalı belge yüklenirse bu belge silinerek yerine yenisi yüklenemez. 
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4. Bilirkişi Portal’da Yapılabilen İşlemler 

Görevlendirme yapan mahkemenin dosya bilgileri ile teslim tutanağı        

indirme işlemi, dosya görüntüleme işlemi, mahkemeye rapor gönderme ve         

görevden çekilme işlemleri yapılmaktadır. Heyet olarak görevlendirilen       

bilirkişilerin kendi aralarında gönderdiği taslak rapor görüntüleme işlemi,        

mahkemece yapılan görevlendirmenin rapor mu ek rapor mu olduğu         

bilgisi ile raporun teslim edileceği tarih bilgileri ve menü içi arama           

yapılmaktadır. 
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Yapılacak İşlem E-İmza M-İmza 

Dosya Teslim Alma ✓ ✓ 

Dosya İçeriğini Görüntüleme ✓ ✓ 

Rapor ve Ek Raporları Sunabilme ✓ ✓ 

Ön Rapor Gönderebilme ✓ ✓ 

Dosyadan Çekilme ✓ ✓ 

Dosya Ücretlerini Görebilme ✓ ✓ 

İstatistiki Bilgilere Ulaşabilme ✓ ✓ 


