SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru
1) Bilirkişi olmak istiyorum?
Cevap 1) Bilirkişilik başvuruları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ve
03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümlerine göre
yapılmaktadır.
Soru
2) Bilirkişilik başvuru şartları nelerdir?
Cevap 2) Bilirkişiliğe başvuru şartları 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinde açıklanmıştır.
Soru
3) Bilirkişilik başvuruları ne zaman başlayacak?
Cevap 3) Başvuru takvimi her yıl Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından önceden belirlenerek ilan edilmektedir.
Soru
4) Bilirkişilik yapmak istediğim uzmanlık alanı ile ilgili en az beş yıl fiili çalışmamı nasıl ispatlarım?
Cevap 4) Açıklayıcı sigorta kayıtları, vergi levhası vs ile kamu kurumlarında çalışanlar için görev ve ünvanının
gösterir şekilde resmi görev belgesi ile ispat edebilirsiniz.
Soru
5) Elektronik imza (e-imza) veya mobil imzayı (m-imza) nerden temin edebilirim.
Cevap 5) Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet
Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Mobil imza aboneliği üç
aşamadan oluşur. Ön başvuru, Başvuru ve Aktivasyon. Bu hizmeti sunan Turkcell ya da Avea ya başvurarak
ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuru yaparak bir mobil imza edinebilirsiniz.
Soru
6) Başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığım hususunda Bilirkişilik Bölge Kurulundan bilgi almak
istiyorum?
Cevap 6) Başvurular bireysel olarak değerlendirilmekte olup, bu hususta hiç bir şekilde değerlendirme
yapılmamaktadır. Bu hususta yapılan yazılı talepler bilgi edinme kanunu kapsamına girmemektedir.
Soru
7) Birden fazla temel ve alt uzmanlık alanlarında başvuruda bulunabilir miyim?
Cevap 7) Talep edilen, temel uzmanlık alanlarında ve alt uzmanlık alanlarının her birinde fiili olarak beş yıllık
çalışma şartını taşıyanlar başvuruda bulunabilir.
Soru
8) Ben 10 yıldır bilirkişilik yapıyorum, ancak şimdiki şartlara baktığımda diplomam, sertifikam vs
bulunmamaktadır. Bilirkişiliğe başvurmak istiyorum.
Cevap 8) Bilirkişilik Kanunu 03/11/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 2018 yılı ve sonrası için alınacak
bilirkişilik başvurularında ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre başvurular alınmaktadır. Başvurulara
ilişkin değerlendirmelerde kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
Soru
9) Halen 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlıyım. Yeni uzmanlık alanı ekletmek istiyorum?
Cevap 9) Mevcut bilirkişi listesinde yer alanlar için yeni uzmanlık alanı eklenmesi talepleri, internet
sayfamızda yapılan duyurularda belirtilen başvuru tarihlerinde kurulumuza yazılı olarak başvurmanız halinde
değerlendirilmektedir. Bu husustaki taleplerde yeni alınan sertifika/diploma veya uzmanlık belgesi ile ilgili
olarak beş yıllık fiili çalışma şartı ile liyakat esası aranmaktadır.
Soru
10) Konkordato komiseri olmak istiyorum, bu konuda sertifika aldım ne yapabilirim.
Cevap 10) Bölge kurulları yalnızca konkordato komiserliği ile ilgili görevlendirmelere ilişkin sicil kayıtlarını
tutmakla görevlidir. Bunun haricinde konkordato komiseri uzmanı olarak her hangi bir başvuru alınmamaktadır.
Bu husustaki görevlendirmeler Mahkemelerin takdir ve yetkisindedir.

Soru
11) Uzun yıllardır bilirkişi listelerinde kayıtlı bilirkişiyim benim de temel eğitim sertifikası alma
mecburiyetim var mı ?
Cevap 11) 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununa göre bilirkişiliğe kabul şartlarında bir tanesi de ‘’ Bilirkişilik Temel
Eğitim ‘’ sertifikası olması şartıdır. Bilirkişiliğe başvuruda sunulması zorunludur.
Soru
12) Teslim ettiğim dosyalar üzerimden düşmedi, ne yapabilirim, ayrıca bununla ilgili dosya alımı ne
zaman engellenecek ?
Cevap 12) Teslim edilen dosyaların uyap sisteminde üzerinden düşürmeniz gerekecek, bu konuda
görevlendirmeyi yapan mahkemeye yada savcılığa başvurup üzerinizden düşürme işlemini
gerçekleştirebilirsiniz, 2019 yılı Ocak ayı itibariyle üzerinde dosya gecikmesi bulunduğu takdirde Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 52/3 maddesi gereğince bilirkişiye yeni bir görevlendirme yapılamayacaktır.
Soru
13) Elektronik imzam, yada mobil imzam yok bilirkişilik başvurumu fiziki olarak bölge kuruluna
yapabilir miyim?
Cevap 13) Bilirkişilik Başvuru Klavuzunda başvuru şekli açıklanmış olup, bütün başvurular ilgilinin yerleşim
yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna sadece e-devlet
üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılır. Fiziki olarak
kurulumuza başvuru yapılmamaktadır.
Soru
14) Geçtiğimiz yıllarda bilirkişilik için yaptığım başvuru evraklarım arasından belge veya fotokopisini
alabilir miyim?
Cevap 14) Daha önce alınan başvurularda sunulan evraklar hiç bir şekilde iade edilmediği gibi fotokopi vs
verilmemektedir.
Soru
15) Listede kayıtlı bilirkişiyim. Adres, Telefon veya IBAN numarası değişikliği yapmak istiyorum. Ne
yapmalıyım?
Cevap 15) Hali hazırda listede kayıtlı bilirkişiler, adres, telefon veya IBAN numarası değişiklikleri ile ilgili yazılı
olarak talepte bulunmaları, talep dilekçelerini fiziki olarak kurulumuza getirmeleri, il dışında veya uzakta olanlar
için bağlı bulundukları il/ilçe Adliyelerinde bulunan Hukuk Mahkemeleri Ön Büroları Muhabere kanalı ile
dilekçelerini gönderdikleri takdirde güncelleme işlemi yapılabilmektedir.
Soru
16) Bilirkişinin telefon veya adres bilgisini öğrenmek istiyorum?
Cevap 16) Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında bilirkişilere ilişkin telefon adres vs gibi bilgiler hiç bir
şekilde paylaşılmamaktadır. Listeye kayıtlı bilirkişilerin tüm bilgileri UYAP bilişim sisteminde sadece
Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılıklarının ulaşımına açıktır.
Soru
17) Özel rapor alacağım, ilgili birime bilirkişi ismi bildireceğim, bu nedenle konusunda uzman bilirkişi
ismi öğrenmek istiyorum?
Cevap 17) Kurulumuzun bilirkişi ismi bildirmek gibi bir görevi bulunmayıp, listeye kayıtlı bilirkişilerin
tamamının isimleri, uzmanlık alanları ve iletişim bilgileri UYAP bilişim sisteminde sadece Mahkemeler ve
Cumhuriyet Savcılıklarının ulaşımına açıktır.
Soru
18) Listeye kayıtlı bilirkişiyim ama hiç dosya alamadım. Ne yapmalıyım?
Cevap 18) Bilirkişilerin görevlendirmeleri tamamen UYAP bilişim sistemi üzerinden Hakim ve Cumhuriyet
Savcılarının takdir ve yetkisinde olup, bu hususta kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Soru
19) Bilirkişi olarak kartvizit dağıtmak istiyorum?
Cevap 19) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 14.maddesi "reklam yasağı" başlıklı maddesi gereği her türlü reklam
yasaktır.

