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oDAIARA 2o2o/121 sAYıLı GENEtGE

llgi: Antalya Ticaret ll Müdürlüğü'nün 2B/OB/2020 tarih ve E-00O5696B094 sayılı yazısı

Antalya il sınırları içerisinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinin biIirkişi

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgi yazı ekinde bulunan ilanda belirtilen şartları taşıyan
üyelerinizden bilirkişilik yapabilecek kişilere bilgi verilerek, Ticaret İl MüdürIüğü'ne başvuru
yapmalarının sağlanması h ususu nda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Meh met LDAĞ A ERE
Genel Se eter Birllk Ba kan ı

Ek:

Ticaret il Müdürlüğü yazısl. (6 syi)

Fabrikalar Mh. Hasan Tahsin cd. No:33 07090 ANTALYA
re| +9o 242 334 5655 , Faks: +90 242 334 5659 aesob@ae5ob.org.tr
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Kuııu : ği|jftişitik Başvuıu İlanı

AAJ,T A\-_-JA ;i:>,ı.ınF u Es4ıi,a7ıcALrt,L ID§L^L\

,,?\4_rl"İ BAşKANLIĞINA

TtıkeLici Hakcm Hcyetlei,i Biliİk§itik Yönetnıeliği'uin 9l112020 taT ihlıi yc 3 l l 80 sayıh
Resmİ Cazete'de yayıınlanınış olup, (ıcaret it ınüdüıliikleri tatafiııdaıı T[iketici Ha]<cın

Heyetleri Bilirkişilik Yönetıneljği 'Iüde lıelirlenen usu] vc csaslara göı,e en geç 3|l|212021
taı,ihiue kudar bilirkişi sicillcriııiıı veilisteleriniıı o|ııştıııuiması gerektiği bclirtilniştiı. Buna
göre biliık§ilerİı lıelirleırınesi, sicil dosyalarının hazırlaruıası anıacıyla Antalya Ticareı İ]

MÜdüı{iiğümiiz tarafındaır inteınet saylası üzcrin<lcn gcrckli iIan yapıJmıştıı.

Bu itibarla İl sıırırları içindci kutulu buIunan tiiketici hakem hcyetlcrinin bilitkişi
il,ıtiyaçlarını karşılaııak &ı,ıracıyla yazımız ekindc buluııan ilaııda belirti]en şaltlan taşıyaı1

kunıııruııuzda buluna,ıı biliıkişilik ya/abi|ecek kişilere bilgi vcri]nıcsi vc İl Müdürlügiinıüze
başvurıı yapmasının sağlanııiası lrususiınu ve gereğini bilgilcıinize fica ederhı.

EK:

l- t]ilirkişilik İlanı (a sayt'a)

2- Dilirkişilik }taşvuru F<ıımu (l saytb)

l - nnİalya TicaTet ve Sanayi odası Başkanlığl

2- Aırtalya Esnıf ve Sanatkarlar Odalaı,ı Birliği

AEriüitrcla. l252 sok. Raşiü tlcöcft'ıglı] lşlü, No]2 K_at:s Murntpnş[/ Anüalyı n-ıı)§lıl
T.l]0 242 24] c8 12 F3t:O2a22a]l8 ı5

Bil|,iiçl suBAHAl AKDoÖAN V.H K l
Dv;kln elektonik iİız3tl surctinc ht!p://ç-bcl8e.8(b.Eov,n adl.si,ıdcn 

'6c6oc64_0cb-4bc3-bl 
d6) dıl2058] c2bI kndü ilD .n§cbilnsiııiz.

tsELGIjNiN AsLİ IiLEKTRoNüK iMZALlı)lR. l / |

DAGITIM:

ffi

e-inlzalıdır
Hılil ÖZŞAHAN
'ljcaret İl Miidiilii
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, Tı9ARET BAKANLIĞ|
ANTALYA ricARET iL MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA rÜxrrici naKEM HEYETLeai aiünxişitix iı,/.,vı

il ııııioıirıugumu zce, 09.07 .202Q
Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yö

31 180 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Tüketici
iği" hükümleri gereğince, ANTALYA ilinde ikame eden

tarih ve

!etmeI
veYa mesleki faaliyetini ANTALYA il sınırlarında icra eden ve başka bir Ticaret ll MüdürIüğünün
sjcil listesınde kayıtlı olmayan ki$ilerden, Antalya ilTüketici Hakem Heyetj ve lvluratpaşa,
Ke_Pez,KonYaaltı,Alanya, I\4anavgat]İlçe TUketici Hakem Heyetlerinde bilirkİşilik görevi yİpma'k uzere
"Bilirkişi Listesi" oluşturulacaktır. I

(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a| 261912004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis
cezaslna ya da affa uğramış olsa dahı devletin güvenlığine karşı suçlar, anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişİne karşı suçlaİ ile zimmet, irtikep, rüşvet, hırsİzlık, dolandırİcılık, sahtecilik,
güveni kötüYe kullanma, hileli ifl:|s, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suÇtan kaynaklanan malvarlığı dpğer|erini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik
veya tercümanlık yapma, yalan thnıklık ve ya|an yere yemin suçlarından mahküm oimamak,

BAsVURU sARTLARl:

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

c} Daha önce kendi isteği dışındb listeden sürekli olarak çıkanlmamış ve tüketici hakem
heyetleri nezdinde bitirkişilik yapmaktan yasakIanmam ış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten iveya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya
mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Meslek mensubu olarak göreı} yapabllmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz
olmak ve 17'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde "Temel ve alt uzmanlık alanlannı
gösteren diploma. mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustallk belgesi veya benzeri
belgelerin asılları ve örnekleri" şÖklinde belirtilen belgelere sahip olmak.

e) Bilirkişilik 1emel eğitimini başarıyla tamamlamak,

f) Bitirkişilik yapacağı alanda en 5z üç yıl fiılen çaIışmış olmak
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g) Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dlşlnda başka bir listede kayıtlı
olmamak,

|.1,.1u.u:1ı 
veri: Başvurular, httpsi//antalva. tıcarçt,qoV,tr/ internet adresinde yaylmlanan

bilirkişilik ilan metninin ekinoe odıunan uişvuru aiıeç örneğinin internet 
"rytasınuanteminİ ile Antalya Ticaret İl l1,1ud urltigtine şahsen yapıİacaktır,-

lasvur1 larıhi Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin
başvurulan 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 27 Kasım2020 cumagünü mesai
bitiminde sona erecektir. Bu tariliten sonra ll Müdürlüğımüze ulaşan dilekçeler
değerlendirmeye alınmayacaktır. -

B VURU DiL E ins erı-Eııe

Başvuru dilekçesine,

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği

BELGELER:

b) Adres ve iletişim bilgilerini gö§teren belge|er ile başvuru yapılan ll Müdürlüğünün bulunduğu
Yer il sınırları içİnde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne Jair yazılı beyan.

c} Adli sicil kaydı belgesi.

ç) Görev belgesi ile disiplin yönülnden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma
cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasak|ı durumda olunmadığına dair kayıt|ı olunan
meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.

d) Bilirkişilik yapılacak alanda en| az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösleren belgeler,

e) Temel ve alt uzmanlık alanlan|nı gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık
belgesi, ustaIık belgesi veya ben2eri belgelerin asıl|arı ve örnekleri.

f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıt|ı olmak zorunda olanlar
için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya
oda kayıt belgesi,

g) lki adet vesikalık fotoğraf.

ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği-

h) Banka hesabına iIişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.

ı) Bilirkişjlere yapılacak olan tehİligatlann Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı
kullanılarak yapılabilmesi için vaİsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren
belge veya etebligat adresini gölteren yazılı beyanların

BAsVURU USlJLü:
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Ayakkabı Salıcısı/Tamircisi, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Bi|gisayar Mühendisi, Beyaz
Eşya/DTM (buzdolabı, çamaşır rİıakinesı, bulaşık makinesı, fınn vb.), Bisiklet-Şarjlı
Bisiklet, Bilgisayar Programcısı, Çanta İmalatçısı, Değerii Taş, Deri Ürünleri, Diğer
Elektrikli/Motorlu Ürünler (eneratör, akü, testere, matkap vb.), Diş Hekimliği (diş tedavisi,
implant, protez, ortodonti vb.) , Doktor_Plastik Cerrahi Estetik (burun estetiği, saç ekimi vb.),
Eibise Tasarımcısı, Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, blender, tost
mal(inesi vb,), Elektronik Aletler (cep telefonu, bilgisayar, lablet, televizyon, yazıcı, tarayıcı
vb.) Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Eşya Değer Tespiti,
Fotoğraf Makinesı, Gayrimenkul Değerleme, Gıda, Giyim ve Tekstil, Gıda Mühendisi, Gümüş
Eşya ve Takı, Güvenlik Sistemleİi, Güzellik Hizmeti, Halı_Kilim, Hesap Bilirkişisi (sosyal mali
içtimai durum araştırması dahil),]lsrtma ve Havalandırma Cihazları (kombi, klima, şofben,
elektrikli ısıtıcı vb.), İnşaat-Konut (yapım, tamırat, tadilat), Kağıt Ürünleri, Kişisel Sağlık
Cihazları (işitme cihazı, tansiyonIaleti vb. ), Kozmetik Ürünter, Kuyumcu, Makine Mühendisi,
Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.), Motosiklet-Şar;lı
Motosiklet Optisyen, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv (mekanik, motor, elektrik-elektronik,
otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb ) Paü{ümeri, Parke, Petrol ve Ürünleri, Saat
Satıcısı/Tamircisi, Sıhhi Tesisat, Sigortacılık, Takı Tasarımcısı, Terzi, Unlu Şekerleme lmalat,
Yalıtım İzolasyon, Yangın, Züccdciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.

Sicile ve listeye kabul edilenlerdön.Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği "Yemin"
başlıklı maddesinde ifade edildiği gibi "Billrkişillk görevimi sadakat Ve özenle, bilim ve fenne
uygun olarak, tarafsız ve objektifibir biçimde yerine gelireceğime, namusum, şerefim ve kutsal
saydığım bütün inanç ve değerlğrim üzerine yemin ederim." şeklindeki ibareyi i9eren yazılı,
tarihIi ve imzalı beyan alınır ve bitirkişinin sicildeki dosyasına eklenir.

LisTELERiN iLAN|:

Yemin beyanı alınan bilirkişilerddn oluşan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Antalya Ticaret İl

Müdürlüğünün internet sayfasınğa, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo
halinde yayımIanması suretiyle duyurulur, Bu duyuru tebliğ yerine geçer.

BAsVuRU LARlN DEĞ ERL EN d i Rl ı_ıvı r s i :

lhtiyaç duyulması halinde, başVurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili
kurum veya kuruluşlardan bi|gi istenebilir

Yapılan değerlendirme sonucunÇa, başvuru sahibinin biIirkişilik için gerekli nitelikleri
taŞlmadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde

BiIjrkişiliğe kabul şartlarını sağlalanlar sicile ve listeye kaydedilir,

YEMiN: ,

eklenmesi gerekir.

iıııiynç ouyuı-nıı uzıııaııLlk eınıııanı :
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Kamuoyuna sayg ıyla duyurulur. i

Ayrıntılı bilgi için : httos :/iıı]ıww, resm ioaz ete, 0oV skiler1202 0107l?02 0070 9-8 htm
Bilirkişilik Başvuru Formu,için bur Va tlk av lnlZ

akanllğl taraflndan yay ınlanan linkte Bilirki şilik temel eğitimini veren kurumların listesi
ktadır. https ://biliü,kisilik. Aoaıet.gov . tr/Home/SavfaDetav /eqitim-

kuru Iuslari020 72020025435

NOT:
Adalet B
yer alma
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ANTAL v4 rp45g_ i1 MüDüRLüĞüNE
LiRK|şlLiK BAşVuRU FoRMUBl

BAŞVURUYU 0NAYLAYAN BAŞVURU NO

TAR|H i ...,../...... / 2020
2020 l

e-posrn' 
-'-

ADİ soYADl

iMzA

TEl\iİEL VE ALT UZMANL|K
ALANLARl

T.c. KlMLiK NuMARAsl

ADl soYADl

çALışTıGI KURuM

OÖREV / UNVAN

DoĞuüu TAR]Hi

TELEFoN

CEP TELEFONU

eĞlrlıı,ı oı.ınurıi u 
.. __

MEZUN OLDUĞU OKUL

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

UzMANLıK ALANlNDA FiiLi
çAL|şMA süREsi (YlL}

MESLEK lçl EĞlTllü4LER

MESLEKi VE AKAOEMiK
ÇALlŞMALAR

ADREs

BANKA ADl

lBAN No

RESlM

ÖĞRENlM DURUMU

oEN EYlüı,

ADREs BiLGiLERi

BANKA HEsAP BiLGaLERi

AÇlKLAMALAR
1, Bu form ekslksiz Ve doğİu olarak dolduruIacakllr.
2- Bu form Ve eklerl resmı lşlemlere esas olmik iızere ll MOdürlüğünde kalacaktlr,
3- Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda buiund!ğu an|a§tIanlann başVurularl g€çer§iz sayllacak ve haklannda yasaI
işlem başlahlacaktır.
UYARl rçe lrl e ge veren rya an da bu lii'nanlaiın başvırrularl geçersiz sayılıı, bilirkişİlİk sicili via
bilirkişl li§ıe§lne kaylt edllmlş l§e 6lcll ve l s in den çükarılırl§r, Bu kişiler hiçbİr hak talep edemezle.. Gcrçcğo ayklrl
belge verenler ya da beyanda bulunanlar h
bulunuluı.

akklnd a Türk ceze KanUnu'nun ilgilihükümlori uyannca sllç duyuİusunda

Yukartda beyan ettlğlm b|lgllerln Ve bu başvu ıormuna eklediğim belgelerİn doğru olduğunu, bunlann gerçoğe
aykııı bilgileri içemesi halinde başvuıumun ficçctsiz sayılacağ,n, ve böyl6 bir durumda harhaltğl biİ hak ialğb|m
o|mayacağlnl kabul ve taahhut ederim.

Adı Soyadı :

lmza

-

l

-]

l

]

l,

l.
l

TElvlEL VE ALT UZMANLlK ALANLARl

l

l

-l


