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01 TARIM

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ziraat fakültesinden mezun olmak.

3. “Tütün ve Tütün Mamulleri Endüstrisi (Kıymet Takdiri, Menşei Tespiti,

Cif Değeri vb.)” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, tütün

teknolojisi mühendisliği veya tütün eksperliği yüksekokullarından

mezun olmak ve Tarım ve Orman Bakanlığı(mülga TAPDK) bünyesinde

tutulan kütük defterine kayıtlı olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki

“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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların

belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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02 HAYVANCILIK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren alt uzmanlık alanı kapsamındaki

uzmanlıklara uygun veterinerlik fakültesinden veya ziraat

fakültelerinin zootekni bölümlerinden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki

“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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların

belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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03 SU ÜRÜNLERİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren alt uzmanlık alanı kapsamındaki

uzmanlıklara uygun veterinerlik fakültesinden veya ziraat

fakültelerinin zootekni bölümlerinden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki

“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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların

belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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04 ORMAN

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren orman fakültesinden veya ilgili

fakültelerinin orman endüstri mühendisliği ya da ağaç işleri endüstri

mühendisliği bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

meslekibaşarılar,5531 sayılı Kanun uyarınca serbest meslek mensubu veya

serbest yeminli meslek mensubu olmak,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunları,

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi

veya 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,

esnaflık belgesi sahiplerinin başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca

değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından

verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak

değerlendirilir.
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05 KAMULAŞTIRMA

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik-mimarlık

fakültelerinden mezun olmak (Ziraat, İnşaat, Mimarlık, Elektrik,

Çevre, Harita ve Kadastro, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makine, Şehir ve

Bölge Planlama vb.).

3. Gayrimenkul Değerleme veya Taşınmaz Geliştirme uzmanı olarak

bilirkişilik başvurusunda bulunabilmek için, 2942 sayılı Kamulaştırma

Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, taşınmaz

(gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora

yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre SPL

tarafından verilen lisans belgesine sahip, üç yıllık mesleki tecrübesi

olan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Kurul

nezdinde tutulan listede yer alan gayrimenkul değerleme şirketlerinde

tam zamanlı istihdam edilmek ya da değerleme şirketleri ile tam

zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle

değerleme hizmeti verme şartlarını birlikte sağlayan gayrimenkul

değerleme uzmanı olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Kamulaştırma veya gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarında

yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak,

• Uygulamalı bilimler fakülteleri gayrimenkul geliştirme ve yönetimi

bölümü lisans programından mezun olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi

eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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06 MADENCİLİK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren maden fakültesinden veya

mühendislik fakültelerinin maden mühendisliği veya jeofizik

mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

3. “Maden Sahalarının Rehabilitasyonu” alt uzmanlık alanında çevre

mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar da başvuruda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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07 JEOFİZİK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin jeofizik

mühendisliği bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik

çalışmalar ile mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

8



08 JEOLOJİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin jeoloji

mühendisliği bölümünden mezun olmak.

3. “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” alt uzmanlık alanında

bilirkişiliğe başvuru için, konu ile ilgili programlardan (Netcad, ArcGIS

vb.) en az birini biliyor olmak.

4. “Jeotermal Kaynak Aranması, İşletilmesi ve Yönetimi” alt uzmanlık

alanında üniversitelerin maden mühendisliği ve makine mühendisliği

bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda

bulunabilirler.

5. “Yer Altı Suları (Hidrojeoloji), Su Kaynakları ve Yönetimi”, “Madenlerin

Aranması ve İşletilmesi”, “Kömür, Asfaltit, Bitümlü Şistlerin Aranması

ve İşletilmesi”, “Sondaj, Sondaj Yöntemleri ve Teknolojileri” ve “Kaya

ve Zemin Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri” alt uzmanlık alanında

üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar da

bilirkişilik başvurusunda bulunabilirler.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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09 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık fakültelerinin şehir ve

bölge planlama bölümünden mezun olmak.

3. “Mekansal Strateji Planları”, “Çevre Düzeni Planları” alt uzmanlık

alanında üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinden mezun

olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik

çalışmalar ile mesleki başarılar,

• Serbest müşavirlik hizmeti sunanlar için izin büro tescil belgesi ile

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan uzmanlık konusu

işin

planlama grubu ile örtüşen geçerli Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi sahibi

olmak,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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10 HARİTA VE KADASTRO

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita,

Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun

olmak.

3. “Arazi Toplulaştırması” alt uzmanlık alanı için, üniversitelerin lisans

eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve

Fotogrametri, Geomatik ve Ziraat Mühendisliği bölümlerinin birinden

mezun olmak.

4. “Coğrafi Bilgi Sistemleri” alt uzmanlık alanı için üniversitelerin lisans

eğitimi veren mimarlık fakültelerinin şehir ve bölge planlama

bölümünden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik

çalışmalar ile mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının

başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu

başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki

Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir. 11



11 MİMARLIK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık fakültelerinden mezun

olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

12



12 İÇ MİMARLIK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık fakültelerinin iç

mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

13



13 İNŞAAT

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat

mühendisliği bölümünden mezun olmak.

3. “Yapı Denetim Hizmetleri”, “Etüt-Proje ve Danışmanlık Hizmetleri”,

“Yapı Maliyeti Analizleri” alt uzmanlık alanlarından mimarlık, makine

ve elektrik mühendisliği fakültelerinden mezun olanlar da bilirkişilik

başvurusunda bulunabilir.

4. “Yalıtım” alt uzmanlık alanında makine mühendisliği fakültelerinden

mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

5. “Hidrolik ve Su Kaynakları” alt uzmanlık alanlarından çevre

mühendisliği fakültelerinden mezun olanlar da bilirkişilik

başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” Hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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14 ÇEVRE

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin çevre

mühendisliği veya jeofizik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

3. “Çevresel Etki Değerlendirme” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe

başvuru için, üniversitelerin lisans eğitimi veren çevre mühendisliği

ziraat fakültesi, maden mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık,

jeoloji, hidrojeoloji, zooloji veya arkeoloji bölümlerinden mezun

olmak.

4. “Sanitasyon (Atık Su, Arıtma, İçme Suyu, Kanalizasyon)” alt uzmanlık

alanında makine mühendisliği fakültelerinden mezun olanlar da

bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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15 PEYZAJ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ziraat, orman, mimarlık, güzel

sanatlar fakültelerinin peyzaj mimarlığı veya kentsel tasarım

bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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16 KENTSEL DÖNÜŞÜM

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik

fakültelerinden mezun olmak.

3. “Kentsel Dönüşüm Alanındaki Parsel, Yapı, Eklenti ve Müştemilatların

Mevcut Durumlarının Ölçümü ve Tespiti”, “Kentsel Dönüşümde Hak

Sahipliğinin Tespiti” alt uzmanlık alanlarında taşınmaz (gayrimenkul)

geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış

olanlar ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre SPL

tarafından verilen lisans belgesine sahip, üç yıllık mesleki tecrübesi

olan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Kurul

nezdinde tutulan listede yer alan gayrimenkul değerleme şirketlerinde

tam zamanlı istihdam edilmek ya da değerleme şirketleri ile tam

zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle

değerleme hizmeti verme şartlarını birlikte sağlayan gayrimenkul

değerleme uzmanları da bilirkişilik başvurusunda bulunabilirler.

4. “Kentsel Dönüşüme Konu Varlıkların Değerlemesi”, “Kentsel

Dönüşümde Katılım Değerinin ve Oranının Belirlenmesi” ve “Kentsel

Dönüşüm Kapsamında Değerleme Hizmetleri, Dağıtım Değerinin

Belirlenmesi”, alt uzmanlık alanlarında bilirkişilik başvurusunda

bulunabilmek için taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda

lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı

Sermaye Piyasası Kanununa göre SPL tarafından verilen lisans

belgesine sahip, üç yıllık mesleki tecrübesi olan, Sermaye Piyasası

Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Kurul nezdinde tutulan listede

yer alan gayrimenkul değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam

edilmek ya da değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam

edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti verme

şartlarını birlikte sağlayan gayrimenkul değerleme uzmanı olmak.

17



16 KENTSEL DÖNÜŞÜM

Aranan Nitelikler

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Uygulamalı bilimler fakülteleri gayrimenkul geliştirme ve yönetimi

bölümü lisans programından mezunu olmak,

• Uluslararası düzeyde akredite olmuş örgün eğitim yapan gayrimenkul

geliştirme ve yönetimi anabilim dalından yüksek lisans ya da doktora

mezunu olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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17 GAYRİMENKUL VE VARLIK 

DEĞERLEME

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Taşınmaz(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya

da doktora yapmış olmak.

3. “Arazi ve Arsa Değerleme” ve “Yapı ve Tesis Değerleme” alt uzmanlık

alanlarında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre SPL

tarafından verilen lisans belgesine sahip, üç yıllık mesleki tecrübesi

olan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Kurul

nezdinde tutulan listede yer alan gayrimenkul değerleme şirketlerinde

tam zamanlı istihdam edilmek ya da değerleme şirketleri ile tam

zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle

değerleme hizmeti verme şartlarını birlikte sağlayan gayrimenkul

değerleme uzmanları da bilirkişilik başvurusunda bulunabilirler.

4. “Yapı ve Tesis Değerleme”, “Doğal Kaynakların Ruhsat ve İzin

İşlemlerine İlişkin Değerleme”, “Gayrimenkul Proje Geliştirme ve

Proje Değerleme”, “Gayrimenkul Yatırım Maliyetleri ve İnşaat İlerleme

Seviyesi Analizi” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi

veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun

olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

5. “Alet ve Makine Değerleme” alt uzmanlık alanında üniversitelerin

lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği,

endüstri veya işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olup SPK

değerleme lisansına sahip olanlar da bilirkişilik başvurusunda

bulunabilir.
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17 GAYRİMENKUL VE VARLIK 

DEĞERLEME

Aranan Nitelikler

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Uluslararası düzeyde akredite olmuş örgün eğitim yapan gayrimenkul

geliştirme ve yönetimi anabilim dalından yüksek lisans ya da doktora

mezunu olmak,

• Uygulamalı bilimler fakülteleri gayrimenkul geliştirme ve yönetimi

bölümü lisans programından mezun olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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18 BİLGİSAYAR

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin

bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim

sistemleri, elektrik-elektronik mühendisliği, telekomünikasyon

mühendisliği veya elektronik haberleşme mühendisliği bölümlerinden

mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• İlgili uzmanlık alanı ile ilgili uluslararası geçerlilikte sertifikalara sahip

olmak,

• İlgili uzmanlık alanı ile ilgili bilinen programların (UDEF, XRY, Oxygen,

Encase, FTK, IEF, vb.) kullanımına yönelik sertifika sahibi olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunları,

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında verilen ustalık belgesi veya

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında

verilen ustalık, esnaflık belgesi sahiplerinin başvuruları sicil ve listeye

kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki Yeterlilik

Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar

öncelikli olarak değerlendirilir. 21



19 ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlıklara uygun üniversitelerin

lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin; elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme

mühendisliği, kontrol mühendisliği, haberleşme mühendisliği, kontrol

ve otomasyon mühendisliği, elektronik iletişim mühendisliği, elektro

teknik mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği bölümlerinden

mezun olmak.

3. "Asansörler, Vinçler, Yürüyen Merdivenler", "Raylı Ulaşım Sistemleri”

alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren

mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun

olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

4. “Deniz ve Su Taşıtları Elektrifikasyonu” alt uzmanlık alanında

bilirkişiliğe başvuru için, lisans diploması yanında ayrıca bu alanda en

az 5 yıl çalışma deneyimini gösterir belge sahibi olmak.

5. “Raylı Ulaşım Sistemleri” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru

için, lisans diploması yanında ayrıca bu alanda en az 5 yıl çalışma

deneyimini gösterir belge sahibi olmak.

6. “Tıbbi (Biyomedikal) Cihazlar ve Teknolojisi” alt uzmanlık alanında

bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin lisans eğitimi veren

mühendislik fakültelerinin biyomedikal mühendisliği lisans

diplomasına sahip olmak.

7. “Asansörler, Vinçler, Yürüyen Merdivenler” alt uzmanlık alanlarından

mekatronik mühendisliği ve makine mühendisliği fakültelerinden

mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;
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19 ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Aranan Nitelikler

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

• Özel sektörde çalışan elektrik-elektronik mühendislerinden TMMOB

Elektrik Mühendisleri Odası onaylı 1 kV altı ve 1 kV üstü Serbest Müşavir

Mühendis belgesi sahibi olmak,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunları,

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında verilen ustalık belgesi veya

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında

verilen ustalık, esnaflık belgesi sahiplerinin başvuruları sicil ve listeye

kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki Yeterlilik

Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar

öncelikli olarak değerlendirilir.
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20 ENERJİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlıklara uygun üniversitelerin

lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği,

elektrik–elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, makine

mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, elektromekanik

mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği, nükleer enerji

mühendisliği ve jeofizik mühendisliği bölümlerinden birinden mezun

olmak.

3. “Enerji Yöneticiliği”, “Güneş Enerjisi”, “Rüzgar Enerjisi”, “Enerji Üretim

Tesisleri (Termal, Hidroelektrik, Rüzgar, Güneş, Nükleer, Vb.)” alt

uzmanlık alanlarından elektrik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri

mühendisliği ve makine mühendisliği fakültelerinden mezun olmak.

4. “Petrol ve Doğal gaz” alt uzmanlık alanında başvuru yapabilmek için

petrol ve doğalgaz mühendisliği, makine mühendisliği fakülte veya

bölümlerinden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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21 MAKİNE

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin makine

mühendisliği bölümünden mezun olmak.

3. “Otomotiv” ve “Motorlu Taşıt” alt uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe

başvuru için, üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik

fakültelerinin otomotiv mühendisliği bölümünden mezun olanlar da

bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

4. “İş Analizi ve İş Değerleme”, “Kalite Yönetimi”, “Maliyet Analizi”,

“Proje Yönetimi (İşlem vb. Tespiti)”, “Stok ve Depo Yönetimi” alt

uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik

fakültelerinin, endüstri veya işletme mühendisliği bölümlerinden

mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar

ile mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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22 METALURJİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin

metalürji ve malzeme mühendisliği bölümünden mezun olmak.

3. “Montaj (Kaynak, Lehim vb.)”, “Kazan”, “Proje, Tasarım, Fizibilite,

Kurulum ve Devreye Alma”, “Tahribatsız Muayene” alt uzmanlık

alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik

fakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun olanlar da

bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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23 ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER, 

TEKSTİL ÜRÜNLERİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin endüstri

ürünleri tasarımı bölümünden mezun olmak.

3. “Tekstil ve Giyim” ile “Deri ve Kürkten Mamul Ürünler” alt uzmanlık

alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin lisans eğitimi veren

mühendislik fakültelerinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği

bölümü mezunu olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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24 HAVACILIK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin uçak, havacılık

ve uzay, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği, havacılık

elektrik ve elektroniği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun

olmak,

3. “Hava Aracı Kazaları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için,

ayrıca pilot lisansı, hava aracı bakım teknisyenliği, hava trafik

kontrolörlüğü, Uçak/Havacılık/Uzay ve kaza konusu ile ilgili alanlarda

lisans sahibi olmak.

4. “Sivil Havacılık” alt uzmanlık alanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

ile bağlı kuruluşlarında uzman veya müfettiş olarak çalışıyor veya

çalışmış olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerinin alt uzmanlık alanına uygun bölümünden mezun

olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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25 TAŞIMACILIK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin ulaştırma ve

lojistik, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, deniz ulaştırma işletmeciliği

veya makine mühendisliği bölümünden mezun olmak.

3. “Deniz Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için,

üniversitelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi

makineleri işletme mühendisliği mezunu veya deniz taşımacılığı ile

ilişkili alanlarda eğitim veren bölümünden mezun olmak.

4. “Havayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için,

üniversitelerin ilgili fakülte veya yüksekokullarının ulaştırma ve

lojistik ile sivil hava ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi gibi

lojistik, uçak mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği ve havacılık

ile ilişkili alanlarda eğitim veren bölüm mezunu olmak.

5. “Demiryolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru

için, üniversitelerin ilgili fakülte veya yüksek okullarının ulaştırma,

makine, raylı sistemler mühendisliği ve lojistik alanlarında eğitim

veren bölümünden mezun olmak.

6. “Karayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için,

üniversitelerin ulaştırma, makine, otomotiv mühendisliği ve lojistik

alanlarında eğitim veren bölüm mezunu olmak veya ÜDY 1, ÜDY 2,

ÜDY 3 ya da ÜDY 4 belgelerinden birine sahip olmak.

7. Bu uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmak için seçtiği

uzmanlık alanında 5 yıllık mesleki tecrübe şartını yerine getirmek

kaydıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarında uzman

veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olanlar da bilirkişilik

başvurusunda bulunabilir.
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25 TAŞIMACILIK

Aranan Nitelikler

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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26 GIDA ENDÜSTRİSİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlıklara uygun üniversitelerin

lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin gıda mühendisliği

bölümünden mezun olmak.

3. “Bal Polen Arı Sütü Temel Petek Üretimi”, “Et ve Et Ürünleri Üretimi”,

“Süt ve Süt Ürünleri Üretimi” ile “Yumurta ve Yumurta Ürünleri

Üretimi” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren

veterinerlik fakültesinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda

bulunabilir.

4. “Alkollü ve Alkolsüz İçecek Üretimi”, “Biyoteknolojik ve Fermente Gıda

Maddeleri Üretimi”, “Gıda Katkı Maddeleri ve Baharat Üretimi”, “Gıda

İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin Üretimi”, “Gıda Ürünlerinin

Kalite Kontrolü Mikrobiyolojik Kimyasal ve Fiziksel Analizi”, “Meyve

Sebze ve Karışımlarını İçeren Gıda Maddeleri Üretimi”, “Özel

Beslenme Amaçlı ve Takviye Edici Gıda Üretimi”, “Şeker ve Şekerleme

Ürünleri Üretimi”, “Un ve Unlu Mamuller İle Hububat Mamulleri

Üretimi”, “Yağ Üretimi” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans

eğitimi veren kimya mühendisliği fakültesinden mezun olanlar da

bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

5. “Su Ürünleri Üretimi” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans

eğitimi veren ziraat fakültelerinin su ürünleri bölümlerinden mezun

olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;
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26 GIDA ENDÜSTRİSİ

Aranan Nitelikler

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun

Ek-2 nci maddesinde belirlenen resmi kontrolden sorumlu meslek

mensubu olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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27 FİZİK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin fizik

mühendisliği veya fen edebiyat fakültelerinin fizik bölümünden mezun

olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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28 KİMYA

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin kimya

mühendisliği bölümünden veya ilgili fakültelerin kimya bölümünden

mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun

Ek-2 inci maddesinde belirlenen resmi kontrolden sorumlu meslek

mensubu olmak,

• Kozmetik alt uzmanlık alanı için 23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Yönetmeliği’nin

12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendine göre kozmetik ürünlerin

güvenlilik değerlendirmesini yapma yetkisini haiz kişilerde aranan

nitelikleri taşımak (eczacılık diplomasına sahip veya tıp, biyoloji, kimya,

biyokimya, mikrobiyoloji veya eş değer diplomaya sahip olup toksikoloji

dalında veya kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi alanında sunulan

teorik ve uygulamalı müfredat programını tamamlayanlara verilen belge

sahibi olmak)

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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29 BİYOLOJİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin biyoloji

mühendisliği veya fen edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümünden

mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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30 METEOROLOJİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin

meteoroloji mühendisliği bölümünden mezun olmak.

3. “Hava Kirliliği Ölçümü” alt uzmanlık alanında çevre mühendisliği

bölümünden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının

başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu

başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki

Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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31 ESNAFLIK VE KÜÇÜK 

İMALATLAR

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin temel ve alt

uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olmak veya ilgili

temel ve alt uzmanlık alanında teknik öğretmen, tekniker ve

teknisyen, ön lisans diploması, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

kapsamında verilen ustalık belgesi veya 5362 sayılı Esnaf ve

Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında verilen ustalık,

esnaflık belgesi sahibi olmak.

3. “Kriko İmal ve Tamirciliği”, “Oto Camı Montaj”, “Oto Yedek Parça

İmalatçılığı” alt uzmanlık alanlarında makine mühendisliği

fakültelerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile

mesleki başarılar,

• Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik

Belgesine” sahip olmak,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının

başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu

başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki

Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.

37



32 ARKEOLOJİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin uzmanlık

alanına uygun bölümünden mezun olmak ya da ilgili kurum veya

kuruluşların uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalışıyor veya

çalışmış olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Uzmanlık alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler,

mesleki ve akademik çalışmalar ile mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının

başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu

başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki

Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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33 VAKIFLAR

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Uzmanlık alanında çalışmaları bulunmak ya da ilgili kurum veya

kuruluşların uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalışıyor veya

çalışmış olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Uzmanlık alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri,

mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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34 ESKİ YAZI VE BELGELER

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin uzmanlık

alanına uygun bölümünden mezun olmak veya uzmanlık alanında

çalışmaları bulunmak ya da ilgili kurum veya kuruluşların uzmanlık

alanına uygun birimlerinde çalışıyor veya çalışmış olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki

“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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların

belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları

ile mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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35 SANAT VE KOLEKSİYON 

EŞYALARI

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin alt uzmanlık

alanına uygun arkeoloji, güzel sanatlar, konservatuvar, müzik, sanat

tarihi, seramik veya seramik ve cam bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunları,

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında verilen ustalık belgesi veya

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında

verilen ustalık, esnaflık belgesi sahiplerinin başvuruları sicil ve listeye

kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki Yeterlilik

Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar

öncelikli olarak değerlendirilir.
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36 KÜLTÜREL YAPIMLAR, MEDYA 

VE İLETİŞİM

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren iletişim fakültelerinin ilgili

bölümlerinden (Radyo/TV, Sinema, Gazetecilik, Reklamcılık vb.)

mezunu ya da ilgili alt uzmanlık alanında çalışıyor veya çalışmış

olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının

başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu

başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki

Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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37 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 

(ÇEVİRMENLİK)

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Çevirmenlik mesleğini fiilen yapmakta olanlar için ilgili meslek

kuruluşundan alacağı ‘Yeminli Çevirmenlik Yeterlik Belgesi” ile halen

çevirmenlik mesleğinde faal olduğunu belgelemek.

3. Türkiye’de Yaygın olan dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça,

Arapça, Farsça);

a) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça dillerinde

mütercim tercümanlık, çeviri bilimi, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat,

dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği, ön lisans veya lisans

bölümleri ile Türkiye’de eğitim dili İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça,

Arapça, Farsça olan iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversitelerin

herhangi bir bölümünden veya bu dillerin konuşulduğu ülkelerdeki

yüksekokul veya üniversitelerden mezun olmak.

b) Türkiye’de yabancı dilde eğitim verip eğitim tedrisatı tamamen yabancı

dilde olan yabancı özel okullardan mezun olmak veya Türkiye’de üniversite

veya yüksekokulların Turizm Rehberliği bölümlerinden mezun olup Turist

Rehberi kokartına sahip olmak,

c) Yukarıdaki fıkralarda yazan niteliklerin bulunmaması halinde Yabancı

Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul

edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - CEF)

kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80

ve üzeri) puan almış olmak.

4. Türkiye’de Yaygın olmayan diller (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça,

Arapça, Farsça dışındaki diller);
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37 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 

(ÇEVİRMENLİK)

Aranan Nitelikler

a) Yaygın olmayan dillerde mütercim tercümanlık, çeviri bilimi,

çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı

dil öğretmenliği ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun olmak ya da

yaygın olmayan dillerin konuşulduğu yabancı ülkelerdeki yüksekokul veya

üniversitelerden mezun olmak veya o ülkelerde eğitim veren en az orta

öğretim veya yüksek okul hazırlık seviyesindeki dil derecesinde eğitim

almış olmak ya da o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirmiş

olmak.

b) Yukarıdaki fıkrada yazan niteliklerin bulunmaması halinde Yabancı Dil

Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul

edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - CEF)

kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80

ve üzeri) puan almış olmak.

5. İşaret dili çevirmenliği için, işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname

ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartıyla işaret dili

çevirmenliğini en az 5 yıl süreyle yaptığını ilgili meslek kuruluşundan

alınacak belge ile belgelendirmek ve dil edinimi işaret dili olmayıp

işaret dilini kurslardan öğrenerek çevirmen belgesi alanlar için Türk

İşaret Dili Yeterliliği Sınavı (TİDYES)’ndan en az B2 düzeyinde (75 ve

üzeri) puan almış olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Hukuk eğitimi almış olanlar veya çok iyi derecede dil bilen hukuk

fakültesi mezunları,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Mesleki gelişim faaliyeti kapsamında Yeminli Çevirmenlikte Uygulamalı

Formasyon (ÇEVFOR) eğitimi veya benzer formasyon eğitimleri almış

olanlar,

• Başvuruda bulunan dilde mesleki ve akademik çalışması bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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38 SPOR

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren spor bilimleri, beden eğitimi veya

ilgili alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının

başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu

başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki

Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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39 EĞİTİM

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren eğitim fakültesinden veya eğitim

programları ve öğretim bölümlerinden mezun olmak.

3. “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için,

üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği, özel eğitim bölümü, zihinsel

engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme

engelliler öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

4. “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alt uzmanlık alanında

bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin ilgili fakültelerinin rehberlik

ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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40 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ 

BİLİMLER

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık

alanlarına uygun bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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41 TURİZM

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinin alt uzmanlık

alanlarına uygun bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunları,

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında verilen ustalık belgesi veya

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında

verilen ustalık, esnaflık belgesi sahiplerinin başvuruları sicil ve listeye

kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki Yeterlilik

Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar

öncelikli olarak değerlendirilir.
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42 MENKUL VARLIKLAR VE 

DEĞERLEME İŞLEMLERİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Sermaye Piyasası faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı, kurumsal

yönetim derecelendirme lisansı, kredi derecelendirme lisansı sahibi

olmak.

3. "Gayrimenkul Sermaye İradı, Değer Artış Kazancı ve Taşınmazlara

İlişkin Diğer Vergilerin Matrahının Tespiti" alt uzmanlık alanında

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür,

müfettiş kadrolarında çalışıyor veya çalışmış olanlar da bilirkişilik

başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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43 MUHASEBE

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi veren

fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya

bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak, ya da

kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak

çalışmış olmak veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM)

ve/veya yeminli mali müşavir (YMM) ruhsatına sahip olmak ya da

Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.

3. “Denetim” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için bağımsız

denetçi belgesi sahibi olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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44 BANKACILIK VE FİNANS

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile

bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olmak veya

bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici, uzman

veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin

Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5 inci

maddesinde sayılan tüm lisans belgelerine (Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Düzey 1,2,3 Lisansları, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim

Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Konut Değerleme

Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı) sahip olanlar,

• Uzmanlık alanına uygun programlarda yüksek lisans veya doktora ve

üzeri akademik çalışmalar yapmış olanlar,

• KGK dan Bağımsız Denetçi belgesi almış ve/veya 3568 sayılı Kanun

kapsamında yetkilendirilmiş, serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM)

ve/veya yeminli mali müşavir (YMM) ruhsatına sahip olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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45 İŞLETME YÖNETİMİ VE 

KURUMSAL YÖNETİM

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile

bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olmak veya kurum

veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yapmış

olmak.

3. “İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için;

üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olmak

veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları birimlerinde yönetici

pozisyonunda çalışıyor veya çalışmış olmak.

4. “Bina ve Tesis Yönetimi ve Uygulamaları” alt uzmanlık alanında

taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya

da doktora yapmış olanlar ile üniversitelerin lisans eğitimi veren

inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da

bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin veya yüksekokulların varsa alt uzmanlık alanı

kapsamındaki uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• İç denetim, risk yönetimi gibi alanlar ile yönetim danışmanlığı

konusunda çalışma geçmişine sahip olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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46 VERGİLER VE MALİ 

YÜKÜMLÜLÜKLER

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin iktisat, işletme,

maliye, bankacılık bölümlerinden mezun olmak veya Hazine ve

Maliye Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş

kadrolarında çalışıyor veya çalışmış olmak ya da serbest muhasebeci

mali müşavir (SMMM) ve/veya yeminli mali müşavir (YMM)

ruhsatına sahip olmak veya Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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47 GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Gümrük müşaviri olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve

taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile ilgili birimlerinde

muayene memuru, müdür, başmüdür, uzman, kontrolör, müfettiş

olarak çalışıyor veya çalışmış olmak.

3. "Kaçakçılık ve Kaçak Eşya" alt uzmanlık alanında Emniyet Genel

Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kaçakçılıkla ilgili

birimlerinde en az 5 yıl süreyle çalışan veya çalışmış olanlar da

bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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48 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olup

marka, patent vekili olmak veya ilgili kurum veya kuruluşların

uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalışıyor veya çalışmış olmak ya

da uzmanlık alanında çalışmaları bulunmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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49 TIP

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin tıp fakültesinden mezun olmak.

3. İlgili alt uzmanlık alanına ait Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen

tıpta uzmanlık ve bulunması halinde yan dal uzmanlık belgesine sahip

olmak.

4. “Aile Hekimliği” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için,5258

sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre sözleşmeli aile hekimi olmak.

5. “Diğer Hekimlik Hizmetleri (Pratisyen)” alt uzmanlık alanında

bilirkişiliğe başvuru için Türkiye Cumhuriyeti ilgili mevzuatına göre

mecburi hizmetini tamamlamış pratisyen hekim olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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50 İLAÇ VE ECZACILIK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren eczacılık fakültesinden mezun

olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

• “Kozmetik” uzmanlık alanı için eczacılık fakültesi mezunu ve Sağlık

Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda çalışması bulunan veya bir

kozmetik üretim yerinde en az beş yıl üretim alanı deneyimi olan eczacılar

veya Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Dairesi

Başkanlığı kozmetik laboratuvarlarında çalışması bulunan kamu

personelleri,

• “İlaç Geri Ödeme” uzmanlık alanı için eczacılık fakültesi mezunu olup

Sosyal Güvenlik Kurumunda en az beş yıl çalışması bulunan kamu

personelleri,

• “İlaç Denetim” uzmanlık alanı için eczacılık fakültesi mezunu olup

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda en az beş yıl çalışması

bulunan müfettişler,

• “Sahte/Kaçak İlaçlar” uzmanlık alanın için eczacılık fakültesi mezunu

ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ilgili bölümünde en az

beş yıl çalışması bulunan kamu personelleri,

• “İlaç Ticaretine İlişkin Sahtecilik” uzmanlık alanı için eczacılık fakültesi

mezunu ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ilgili bölümünde

veya Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili biriminde çalışması bulunan kamu

personelleri,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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51 DİŞ SAĞLIĞI

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren diş hekimliği fakültesinden mezun

olmak.

3. İlgili alt uzmanlık alanına ait Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık

belgesine sahip olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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52 VETERİNERLİK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren veterinerlik fakültesinden mezun

olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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53 HEMŞİRELİK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren hemşirelik fakültelerinden mezun

olmak.

3. İlgili alt uzmanlık alanına ait uzmanlık belgesine sahip olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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54 EBELİK

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin sağlık yüksekokulları veya sağlık bilimleri

fakültelerinin ebelik bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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55 FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü/yüksekokulu

mezunu olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının

başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu

başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki

Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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56 SOSYAL HİZMETLER

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans veya ön lisans eğitimi veren fakültelerinin sosyal

hizmet, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji, sosyoloji, çocuk

gelişimi veya aile ve tüketici bilimleri bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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57 ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK 

BİLİMLERİ

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren tıp ve sağlık bilimleri fakülteleri

ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının alt uzmanlık alanına

uygun bölümlerinden mezun olmak.

3. “Sağlık Yönetimi” ve “Sağlık Ekonomisi” alt uzmanlık alanlarında

üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,

işletme, kamu yönetimi fakülte veya bölümlerinden mezun olup ilgili

uzmanlık alanlarında çalışan veya çalışmış olanlarda bilirkişilik

başvurusunda bulunabilir.

4. “Odyoloji” alt uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda

bulunacakların, odyoloji anabilim dalında doktora derecesine ve 5 yıl

klinik tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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57 ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK 

BİLİMLERİ

Aranan Nitelikler

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt

uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik

Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki

bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev

yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının

başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu

başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki

Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.

65



58 ADLİ VE KRİMİNALİSTİK 

İNCELEMELER

Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl

süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak

sertifikalandırılmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veya

üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun

olmak şartıyla, TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık

alanında akredite olmuş laboratuvar ve uzman kadrosuna sahip

kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5 yıl süreyle

çalışmış olmak ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını

tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırılmak,

3. “Adli Trafik” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için adli trafik

alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış

olmak ve bu süre içerisinde sertifikalandırılmak veya uzman olarak

yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en

az beş yıl süreyle çalışmış olmak ve alanında sertifika sahibi olmak.

4. “Adli Trafik” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren

mühendislik fakültelerinin inşaat, ulaştırma, makine, otomotiv,

mekatronik, elektrik, elektronik veya elektrik–elektronik mühendisliği

bölümlerinden mezun olup adli otomotiv/adli trafik konusunda

sertifikalı eğitim almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı özel motorlu

taşıt sürücüleri kurslarında çalışan veya çalışmış lisans mezunu trafik

öğretmenleri de bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

5. “Ateşli ve Ateşsiz Silahların 6136 sayılı Kanun Kapsamında

Değerlendirilmesi” alt uzmanlık alanında resmi güvenlik birimlerinde

çalışan meslek mensupları veya olay yeri inceleme sertifikasına sahip

olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6. “Adli Belge İncelemeleri (El Yazısı-İmza ve Sahtecilik)” alt uzmanlık

alanında adli tıp uzmanı veya üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi

mezunu olup belge incelemeleri alanında en az 5 yıl süreyle çalışanlar

da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
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7. “Parmak İzi İncelemeleri” alt uzmanlık alanında eğitim sertifikasına

sahip olmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik

başvurusunda bulunabilir.

8. “İz İncelemeleri” alt uzmanlık alanında üniversitelerin makine

mühendisliği veya otomotiv mühendisliği bölümlerinden mezun

olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

9. “Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler” alt uzmanlık alanında

üniversitelerin tıbbi biyolojik bilimler, biyoloji, moleküler biyoloji,

moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden birinden mezun olmak

şartı ile bu alanda hizmet veren resmi kurumlarda çalışması bulunup

uzman olarak sertifikalandırılanlar veya uzman olarak yetkilendirilmiş

olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

10. “Adli Bilişim Suçları” alt uzmanlık alanında üniversitelerin bilgisayar

bilimleri ve mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve

enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, kontrol ve

bilgisayar ve mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım

mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri

ve ağları, elektrik mühendisliği, elektrik–elektronik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği,

telekomünikasyon mühendisliği, haberleşme mühendisliği lisans

programlarından mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda

bulunabilir.

11. “Adli Görüntü İncelemeleri” alt uzmanlık alanında görüntü incelemesi

konusunda sertifikalı eğitim almış olan bilgisayar bilimleri

mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik

mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar ve

mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği,

bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları,

elektrik mühendisliği, elektrik–elektronik mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği,

telekomünikasyon mühendisliği, haberleşme mühendisliği,

antropoloji, güzel sanatlar ve görsel sanatlar lisans programlarından

mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
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12. “Adli Ses İncelemeleri” alt uzmanlık alanında ses incelemesi

konusunda sertifikalı eğitim almış olan bilgisayar bilimleri

mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik

mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar ve

mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği,

bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları,

elektrik mühendisliği, elektrik–elektronik mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği,

telekomünikasyon mühendisliği, haberleşme mühendisliği, Türk dili ve

edebiyatı, Türkçe öğretmenliği, dil bilim lisans programlarından

mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

13. “Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi” alt

uzmanlık alanında UYAP, SEGBİS eğitimi almış olanlar ile Emniyet

Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili

birimlerinde çalışanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

14. “Adli Toksikoloji” ve “Kan Lekesi Model Analizi” alt uzmanlık

alanlarında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış

olmak ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırılmak veya

uzman olarak yetkilendirilmiş olmak veya üniversitelerin lisans

düzeyinde eğitim veren fakültelerinden mezun olmak şartı ile, TS/EN

ISO/IEC 17025 standardına göre uzmanlık alanında akredite olmuş

laboratuvar ve uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin

ilgili bölümlerinde en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre

içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak

sertifikalandırılmak.

15. “Adli Psikoloji” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için psikoloji

lisans mezunu olup klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış

olmak veya adli psikiyatri klinikleri veya adli psikiyatri alanında

bilirkişilik yapan kurumlarda en az beş yıl psikolog olarak çalışmış

olmak.
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6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• “Adli Kimyasal İncelemeler” uzmanlık alanı için kimya veya kimya

mühendisliği bölümünden mezun olanlar,

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olanlar,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında veya adli bilimler

alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle

çalışmış veya çalışmakta olup bu süre içerisinde uzman olarak

• Sertifikalandırılmış veya uzman olarak yetkilendirilmiş olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe

başvuru için üniversitelerin lisans veya ön lisans eğitimi veren

uzmanlık alanına uygun bölümünden mezun olmak ya da ilgili kurum

veya kuruluşların uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalışıyor veya

çalışmış olmak.

3. “Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri” alt uzmanlık alanında

bilirkişiliğe başvuru için üniversitelerin lisans eğitimi veren

mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik veya makine

mühendisliği bölümünden mezun olmak.

4. “Elektrik Kaynaklı Yangınlar” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe

başvuru için üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili mühendislik

fakültelerinin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden mezun

olmak.

5. “Yangın Söndürme Tesisatı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru

için üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin

makine mühendisliği bölümünden mezun olmak.

6. “Yangın Söndürme Kimyasalları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe

başvuru için üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik

fakültelerinin kimya mühendisliği bölümünden veya ilgili fakültelerin

kimya bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;
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• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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Aranan Nitelikler

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş; A, B veya C

sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak.

3. İş yeri hekimleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından

yetkilendirilmiş olup iş yeri hekimliği belgesine sahip olmak.

4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında İş Sağlığı

ve Güvenliği konularında uzman veya müfettiş kadrolarında çalışıyor

veya çalışmış olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Uzmanlık alanı kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri,

mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

2. 61.01 ila 61.09 kodlu alt uzmanlık alanlarında bilirkişilik

başvurusunda bulunabilmek için, üniversitelerin ön lisans, lisans

(hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) veya sigortacılık yüksekokulu

mezunu olmakla birlikte; en az beş yıl başvuruda bulunduğu alt

uzmanlık alanına uygun çalışmaları bulunmak veya sigorta–hayat /

emeklilik şirketlerinde görev ifa etmiş olmak ya da başvuruda

bulunduğu alt uzmanlık alanında akademik çalışmaları ya da eserleri

bulunmak,

3. 61.10 ila 61.19 kodlu alt uzmanlık alanlarında bilirkişilik

başvurusunda bulunabilmek için, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan

(SEDDK) verilen her bir başvurulan alt uzmanlık alanından ayrı ayrı

ruhsat sahibi olmak (Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel

Müdürlüğü’nce verilmiş ancak henüz Sigortacılık ve Emeklilik

Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından değişikliği yapılmamış

olan yetkilendirilen branşlar için Eksperlik Ruhsatı mevcut şekli ile

kabul edilebilecektir).

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

• İlgili alt uzmanlık alanlarına özgü sigorta eksperliği ruhsatına sahip

olanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını

taşımak.

2. Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler

dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda

bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle

mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek.

3. “Feraiz Hesaplamaları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için

bu alanda en az 5 yıl süreyle bilirkişilik yapmış veya mesleki ya da

akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.

4. “Askeri Hizmet Sırasında Meydana Gelen Kaza ve Olaylardan Doğan

Zararlardan Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında

bilirkişiliğe başvuru için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel

Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde çalışmış ya da

çalışıyor olmak.

5. “Askeri Birimlerde İşlenen Görev Suçlarından Kaynaklı Nitelikli

Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, askeri

birimlerde ihale / muayene komisyonu, saymanlık, sosyal tesis, kantin

vb. hesap teftişi konularından biri ya da birkaçını yapabilecek

görevlerde çalışmış veya çalışıyor olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;
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• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile

mesleki başarıları bulunanlar,

• “Aktüerya (İş Göremezlik / Destekten Yoksun Kalma)” alt uzmanlık

alanında üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarının aktüerya

bilimleri veya aktüerya ve risk yönetimi bölümlerinden lisans veya

lisansüstü eğitim almış olanlar,

• “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt

uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren siyasal bilgiler,

iktisat, işletme, hukuk ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun

olan veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu

ve bağlı kuruluşların bu alt uzmanlık alanına uygun kadrolarında çalışan

veya çalışmış olanlar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin

38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını

taşımak.

2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren gemi mühendisliği, denizcilik

fakültelerinin gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği, deniz

ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği,

üniversitelerin ulaştırma ve lojistik ve deniz ulaştırma işletmeciliği

alanlarında eğitim veren fakültelerin bölümünden mezun olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki “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.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli

olanların belirlenmesinde;

• İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara

uygun bölümünden mezun olmak,

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya

doktora yapmış olmak,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim

faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmaları ile

mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
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