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Bilirkişilik Temel Eğitimi

oDAIARA 27 sAYıLı GEI{EIGE
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" o3/O8/2o17

tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. yönetmeliğe göre, her türlü
bilirkiŞilik faaliyetinin yapılabilmesi için "Bilirkişilik Temel Eğitimi" almaları ve sertifika sahibi
olmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik

hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal
aÇıdan sorumluluk|arını gerektireb ilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini
sağlamayı amaçlamaktadır.

Birliğimiz ile Antalya BIlim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANTALYASEM)
işbirliğinde'Bilirkişilik Temel Eğitimi" gerçekleştirilecek olup; eğitim konu temel ve alt başlıkları
ile bilirkişilik yapabilecek meslek grupIarının tam listesi Ek-l'de yer almaktadır,
Bununla beraber meslek gruplarına göre BiIirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek
k|şilerde aranan niteliklere ait listede Ek-2'de yer almaktadır.

Eğitim ücreti 650..TL (kredriartına 3 taksithalinde 7SO..TLldiı) olup, ödemeler başvuru
kabulünden sonra yapılacaktır.

Eğitime katılmak isteyenlerin; 20 Şubat 2019 Çarşamba günü mesai saati bitimine
kadar Birliğimiz üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirmelerl gerekmektedir, Eğitimde,
katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle
öncelikle başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk6rlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz,
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EK-1 Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları
http ://www,aesob.org,trluserf les/Bi lirkisl_ekj+df
EK-2 Aranan Nitelikler
http://www-aesob.org.trluserf les/Bi irkisi_ek_2.pdf
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BiIirkişiliğe Kabul Koşulları Nelerdir?

a)

b)

c)
d)

e)
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26/9/2oO4 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
sÜreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis
cezaslna ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtik6p, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fusat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe
aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından
mahküm olmamak,
Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamışveya bilirkişilikyapmaktan
yasaklanmamış olmak.
ya da sanat icrasından
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamlş
veya mesleki faaliyetten geçlci ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,
Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
BiIirkişilik temel eğitimini tamamlamak,
Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şaıtları haiz
olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma,

mesleki yeterlilik belgesi, uzmanllk belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye
sahip olmak.
Daire Başkanlığının temeI ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2,de yer alan
nitelikleri taşımak.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Nedir?
(,l) Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve
eğitimi
biIirkişiIik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren
ifade eder.
(2) Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört
ders saatin d en oluşur.(y,m.3O)

Başvuru Yapılacak Meslek Grupları ve Alanlar Nedir?

EG1 tabloda yer alan meslek grupları ve alt alanlardan; 33O8 sayılı Mesleki Eğitim

kanunun
kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya 5362 sayılı Esnaf ve sanatk6rlar
kapsamında verilen ustalık, esnaflık belgesi sahibi olanlardan;
Yeşil renkli olan dallara Öncelikli olarak değerlendirme yapılarak,
yapılacaktır
sarı renkli olan dallara başvurular ise ihtiyaca göre ayrlca değerlendirme
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