2018 YILI İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK LİSTESİNDE KAYITLI OLUP
UZMANLIK ALANLARINDA GÜNCELLEME TALEBİNDE BULUNANLARA İLİŞKİN DUYURU
1- 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu
Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca, bilirkişiliğe ve bilirkişilerin sicile ve listeye
kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz
olan İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve
tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi
için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05 Kasım - 30 Kasım
2018 tarihleri arasında, 2018 yılı İstanbul Bilirkişilik Listesinde kayıtlı olup uzmanlık alanları yönünden
güncelleme isteyenlerin başvuruları alınmıştır.
2- Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin
tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartlar
ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için
EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.
3- Kurulumuza yapılan güncelleme başvuruları, başvurucuların ilan edilen alanlar
çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim
belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden
seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma
süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları ve 6754 sayılı
Bilirkişilik Kanunun 11/3.maddesinde yazılı "Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından
öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları
taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya
uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer" maddesi de dikkate
alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir.

4- Ek-1’de yer alan “65.NİTELİKLİ HESAPLAMALAR” uzmanlık alanı yönünden Ek-2’ye göre,
Lisans veya ön lisans mezuniyeti yanında; “Başvuruda bulunulan nitelikli hesaplama ilgili alt uzmanlık
alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve
ilgili alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” şartları arandığından; belirli bir meslek
alanında 5 yıl süreyle mesleki faaliyette bulunulmuş olması ve nitelikli hesaplama eğitim sertifikası
sunulması , Kurulumuza yapılan başvuru sayısı ve 6754 Sayılı Yasa’nın 11/3 Maddesinde öngörülen
liyakat ilkesi de dikkate alınarak başlı başına nitelikli hesaplama ilgili alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe
kabul için yeterli görülmemiştir. Talep edilen alt uzmanlık alanına yönelik bilirkişilik tecrübesi,
akademik çalışma ve ilgili alt uzmanlık alanı ile doğrudan ilgili mesleki çalışmaların belgelendirildiği
talepler değerlendirilmiştir.
5- Buna göre, ek alan talepleri bakımından Ek-2’de aranan nitelikler ve 6754 Sayılı
Yasa’nın 11/3 Maddesinde öngörülen liyakat ilkesi de dikkate alınarak talepleri uygun görülenler
yönünden gerekli güncellemeler Uyap sistemi üzerinden gerçekleştirilmiş olup eklenen alanları da
içerir güncel liste duyurunun ekinde yayımlanmıştır.
6-Güncelleme talebinde bulunan bilirkişiler halen İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde
kayıtlı bulunduklarından tekrar yemin etmelerine gerek bulunmamaktadır.
7- İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
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