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ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SAYI:  :2013/2957 Muh.                                                                      
Konu   :2014 yılı Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi ilanı hk.
                                            

İ  L  A  N

 Adli  Yargı  Adalet  Komisyonumuzca  “Bölge  Adliye  Mahkemesi  Adli  Yargı  Adalet 
KomisyonlarıncaBilirkişi  Listelerinin  Düzenlenmesi  Hakkında  Yönetmelik” hükümleri  gereğince; 
İzmir il  ilçelerininyargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyetini  icra eden vebaşka bir komisyonun 
bilirkişi  listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde,  Hukuk Mahkemelerinde bilirkişilik 
görevi yapmak üzere  2014 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

 BAŞVURU ŞARTLARI:
 a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olmak, 
 c) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ilezimmet,  irtikâp, 

rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflâs  gibi  bir  suçtan  veya 
kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık 
ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

 ç)  Disiplin  yönünden  meslekten  ya  da  memuriyetten  çıkarılmamış  olmak  veya  sanat 
icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

 d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişilistesinden çıkarılmamış olmak,
 e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyeti icra etmek, 
 f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
 g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartlara 

haiz olmak,
 h) Mesleğini icra edebilmek için her hangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda 

olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık 
alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu 
hallerde bu belgeye sahip olması,

BAŞVURU USULÜ:
Bilirkişi  başvuruları;  İzmir  Adliyesinin  resmi  sitesi  olan  http://www.izmir.adalet.gov.tr  

adresindeki başvuru formu kullanılarak ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında yapılacaktır. 
-Elektronik  ortamdaki  başvuru  formunun  sisteme  kaydedilerek  çıktısı  alındıktan  sonra, 

başvuruya ilişkinasıl evraklar (kimlik, diploma, ruhsatname, vergi levhası, hizmet cetveli, sertifika gibi 
belgeler) ile birlikte birer fotokopisinin eksiksiz olarak Komisyonumuza teslim edilmesi veya başvuru 
evrakımahalli  Cumhuriyet  Başsavcılığı  vasıtasıyla  gönderildiği  takdirde  başvurulan  Cumhuriyet 
Başsavcılığınca evrak asılları görülüp, fotokopilerine aslı gibidir şerhi konulduktan sonra fotokopi belge 
alınacağındanevrak aslı  ile  birlikte  bir  fotokopisinin söz konusu Cumhuriyet  Başsavcılığına verilmesi 
gerekmektedir.

-Elektronik  ortamdaki  başvuru  formunun  sisteme  kaydedilerekçıktısı  alındıktan  sonra 
Komisyonumuza yapılan müracaatlarda, Komisyonumuzca alınan evrakların asılları görülmek suretiyle 
fotokopileri  onaylanarak  asılları  iade  edilecektir. Bunların  dışında  kalan  diğer  evraklar  ise  asıl  evrak 
olarak teslim alınacaktır. 



-Elektronik ortamda çıktısı alınarak Komisyonumuza ibraz edilen başvuru formları ile başvuru 
formunda belirtilen beyana ilişkin evrak eksiği olan müracaatlar işleme alınmayacaktır. 

Başvuru Tarihi:  Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 
11 Ekim2013 Cuma günü başlayıp 31 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir.

 Bu tarihten sonra komisyona ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

 Başvuru dilekçesine;
 a)  Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları  içinkimlik fotokopisi,  yabancılar için pasaport  ve 

çalışma iznini gösteren belge,
 b) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname ve sertifika ilevarsa uzmanlık alanı ile ilgili daha önce 
görev yaptığı yerlerden görev sürelerini ve uzmanlık alanını gösteren kurum kaşesi ile kurum yetkilisinin 
ıslak imzalı yazısı,

         c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip o lduğunu 
gösteren belge,

 d) Kamu kuruşlarında çalışanlardan hizmet  belgesi  dökümü veya bulunduğu kurumda 
göreve başlayış tarihi ilegörev unvanını belirten son bir ay içerisinde alınmış belge, 

 e)  Özel kuruluşlarda çalışanlardan  göreve başlayış tarihi ilegörev unvanını belirten son 
bir ay içerisinde alınmış belge, 

 f) Mesleğini serbest olarak icra eden kişilerden son üç yılı gösterir şekilde vergi levhası, 
ruhsatname, oda kayıt belgesi ve faaliyet belgesi,

 g)  Uzmanlık  alanı  ile  ilgili  kurumların  yapmış  olduğu  Yeterlilik  Sınavını  kazanan 
kişilerin, sınav sonucunu gösterir belge Komisyonumuzca işleme alınmayacağından, sınavı yapan kurum 
tarafından verilen sertifika,

 h)  Son  altı  ay  içerisinde  çekilmiş  fotoğrafın  taratılmak  suretiyle  başvuru  formunun 
fotoğraf alanına eklenerek ayrıca fotoğrafın Komisyonumuza getirilmesi,
          ı) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyettençıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından 
geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum ve 
kuruluştan alacağı son bir ay içerisinde alınmış belge,
                i)Yurt dışından alınmış diplomalarının denklik belgeleri,

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Komisyonumuzca başvurular, 30/11/2013 tarihine kadar değerlendirilecektir.
Bilirkişi müracaatlarının Komisyonumuzca değerlendirme aşaması hakkında İzmir Adliyesinin 

resmi  internet  sitesinden  T.C  kimlik  numarası  ile  sorgulama  yapılarak  bilgi  alınabilecektir. 
(Değerlendirme aşamasında - Kabul - Red)

İş  bu ilanda belirtilen  başvuru formuna ilişkin  Yönetmeliğin  9.  maddede belirtilen  başvuru 
dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Hukuk Muhakemesi Kanunu’na 
göre Bölge Adliye Mahkemesi İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi 
hakkındaki  Yönetmeliğin  7’nci  maddesindeki  şartları  haiz  olmaması  hâlinde  talebinin  reddine  karar 
verilecektir. 

Başvurunun reddine ilişkin karar İzmir Adliyesinin resmi internet sitesinde ilan edileceği gibi 
ayrıca  ilgilinin  e-posta  adresine  elektronik  ortamda gönderilecektir.  19/01/2013 tarih  ve  28533 sayılı 
Resmi Gazetede Yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9. maddesinin 3. fıkrasında "Elektronik 



yolla tebligat muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış  
sayılır."  hükmü  gereğince  elektronik  ortamda  tebligat  yapılacaktır.  İlgililere  ayrıca  tebligat 
yapılmayacaktır.

Talepleri uygun görülen adaylar için yemin tarih ve saatini gösterir bilirkişi yemin listesi en az 
yedi gün süre ile adliye divanhanesi ile İzmir Adliyesinin resmi internet sitesinde ilan edilecektir. İlgililere 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

LİSTELERE ALINAN KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGAT USULÜ:
Bilirkişilik  ile  ilgili  bütün  duyurular  ilgililerin  elektronik  posta  adreslerine  gönderilecektir. 

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
19/01/2013  tarih  ve  28533  sayılı  Resmi  Gazetede  Yayınlanan  Elektronik  Tebligat 

Yönetmeliğinin  9.  maddesinin  3.  fıkrasında  elektronik  yolla  tebligat  muhatabın  elektronik  tebligat 
adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Duyurular  ile  ilgili  herhangi  bir  aksaklığın  yaşanmaması  için  elektronik  posta  adresindeki 
değişikliklerin  10  gün  içerisindeKomisyon  Başkanlığımıza  bildirilmesi  gerekmektedir.  Aksi  halde 
Komisyonumuzca o gün itibari ile mevcut elektronik posta adresine yapılan tebligat, anılan Yönetmelik 
gereğince elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

 YEMİN:
 Listeye  kabul  edilenlere,  13  Aralık  2013  Cuma  günü  Yönetmeliğin  271.maddesi 

uyarınca İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca  yemin  ettirilecektir.  Yemin 
etmeyen adaylar yeminli bilirkişi listesinde yer almayacaktır. Ayrıca Bilirkişiliğe kabul edilenlerin yemin 
yeri, gün ve saati ilan edilecek listede belirtilecektir.

 2013 yılı kesin bilirkişi listesinde ismi bulunanlar tekrar yemin etmeyeceklerdir.

  LİSTELERİN İLANI:
Yemin eden bilirkişilerden oluşan kesinleşmiş listenin bir örneği 31 Aralık 2013 tarihine 

kadar Adliye Divanhanesine asılacağı ve  İzmir Adliyesinin resmi internet sitesinde elektronik ortamda 
yayınlanacaktır.

Kesinleşmiş bilirkişi listesinin, UYAPortamda elektronik imzalı olarak İzmir İl çevresindeki 
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına, İzmir il ve ilçelerindekiHukuk Mahkemelerine 
dağıtımlı olarak gönderileceği, ayrıca elektronik ortamda yayımlanması amacıyla Adalet 
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderileceği hususları,

 İlan olunur.11/10/2013

Akar KARASU Hüseyin BAŞ Mehmet ARIK
Başkan-29349 İzmir Cumhuriyet Başsavcısı-34202 İzmir Hakimi-30255 

(e-imza ) (e-imza ) (e-imza )



 


