2019 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER VE YEMİNE 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 e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (eimza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik 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-) İlan gereği başvuruların e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar
izlenmek suretiyle yapılması gerektiği için, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt
uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilana aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza
veya m-imza ile imzalanması aşamasında sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler
ile başvuru süresi ve sonrasında fiziki olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık
alanlarında değişiklik yapılması ve sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt
uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamıştır.
4-) Kurulumuza yapılan başvurular, 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.
5-) Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan kişilerin
başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek; gerek 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları
taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin
EK-2 de belirtilen aranılan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişilerin başvuruları tamamen veya kısmen kabul
edilerek duyurunun ekinde liste halinde gösterilmiştir.
6-) İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
7-) Yemin tarihi ve yerleri:
Ekli kabul listesinde yer alan bilirkişilerimizin yeminleri;
24-25 Ocak 2019 ile 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri
içerisinde İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığında (Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:236/A
Kartal / İstanbul, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri, D Blok Zemin Kat: Oda No:20) adresinde
yaptırılacaktır.
8-) Yemin edenlerin muhakkak surette ilan ekindeki yemin tutanağını (EK-2) imzalayıp görevli
personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin
tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilân edilecek bilirkişi listesi
oluşturulacaktır.
10-) Bölge Kurulumuzda yemin yapacak bilirkişilerin takdiri kendilerine ait olmak üzere, yeminin 4 gün
içinde yapılabileceği dikkate alınarak uzun kuyrukların veya beklemelerin olmaması açısından ilk gün ilk saatlerde
veya son günde yoğun bir şekilde müracaat etmemeleri gerekmektedir.
Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22.01.2019
EK-1

: Başvurusu KABUL Edilenlere İlişkin Liste (tıklayınız)

EK-2

: Yemin metni tutanağı (tıklayınız)

