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,180 sayllı Resmi Gazetede
yayImlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yöneimeliği" hükümleri
gereğince,.HAKKARI ilinde ikamet etmekte o|an veya mesleki fİaliyetini icra eden ve başka
gil.Ticalgl lı vıiouıtigıintin sicil lisıesinde kayıtlı olmayan tişiıerJen1 ıiattaı ıı 

"" 
İıİ" 

-
Tüketicj. Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmaİ üzere ''Bilirl<İşi
Listesi" oluŞturulacaktır. 1ocak2023 tıarihind-en itibaren il ve ilçe heyetleri bu listede ismi
bulunanlardan bilirkişi ataması yapacaktlr.

BASVURU SARTLAR|:

(1) BilirkişiIik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a| 261912004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan do|ayı bir yıldan fazla ,tr"y. nrpi,
ceza_slna ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal J'tir"n" r"bu düzenin. iŞleyiŞine karşı suçlar ile zimmet, lrtİl<ap, rüğvet, hırİızlık, ooıanoırİcıırt, sanİecitit,güVeni kötüYe kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat l<İİıştıİma, edimin iİasına tesat tarışırma,suçtan kaynaklanan malvarlığ ı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe ayklrl bjlirkisiIikVeYa tercümanllk YaPma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin ,Üçı"İ,"nor'n "rrn'1o. 

"l.rl,r1.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha.önce.kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakemheyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak,

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icraslndanveya mesleki faaliyetten sürekli olaİak yasaklanmamİş olmak.

d) Meslek mensubu olarak oörev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haizolmak ve '17'nci maddenin o]ınci tıı<iasının (;İ;;"ilj;;i;mel ve alt uzmanlık alanlarınıgösteren diploma, mesleki veterlilik uelgesi,'uzmanıiı. u"ıg".i, ustaııı< oeıgesi veü,, üİ"r"ribelgelerin asılları ve örnekleri" şeı<ıinoe"oeiirtiıe" o"ü"T"iğ ..nip olmak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

f) Bili*işilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak,

:,).'rH:İ:, 
yapılan ll Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dlŞlnda başka bir listede kayıtlı

VuRU usuLü:

Başvuru yerıi Başvurular. tıttpı:ıiattıltlcarşt sov.ıd internet adresinde yer alan duvurular
!:1,1.o., 

yayımıanan oiıirı<işlii[GnieiiiniiGiınİEnli..ilj]]. ujş*i] ];;i;; H;i,il;inteİnet salrfasından temini ile Bulak Mah. aıtay caJ.-esxi Gümrük Hizmet Binası Ulu
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Başvuru larihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla Iisteye kaydolmak isteyenlerin başvuru|arı 03



Ekim 2022 Pazartesi günü.başIayıp 23 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitiminde sona
erecektir. Bu tarihten sonra lü Müdürlüğümüze ulaşan dilekçeler değerlendirmeye
allnmayacaktlr.

BAsVURu DlLEKcEsıNE EKLENECEK BELG ELER:

lH A D ULA uzMA K ARl:

Başvuru dilekçesine,

a) Vukuatll nüfus kaylt örneği.

b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan ll Müdürlüğünün
bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürüİüldüğüne dair
yazılı beyan.

c) Adli sicil kaydı belgesi.

ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çlkarllma
cezasl alınmadığına veya sanat icrasIndan yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan
meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.

d) Bilirkişi|ik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.

e) Temel ve a|t uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzman|ık
belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.

f).Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar
için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda taaıiyeı ueıgesi
Veya oda kay|t belgesi.

g) lki adet vesikalık fotoğraf.

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

h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.

ı) _.Bilirkişilere yapılacak olan tebligat|arln Hazine ve Maliye Bakanllğının e-tebligat al§apısıkullanılarak yapılabilmesi için varsi vergi dairesinden alınmış olan e]tebligat aorıılnı '-'göSteren belge veya e-tebligat adresini ğösteren yazılı beyanlarln

eklenmesi gerekir.

|Yakkabı satlclsl/Tamircisi, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Bilgisayar Mühendisi, BeyazEşya/DTM (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık mjkinesi, fırın vb.). Bisiklet-§arilı
Bisiklet,. Bilgisayar Programcısı,_Çanta lmalatçısı, Değelİtaş, D";'İr;Ü;İ;;: ÖÜ;;
Elektrikli/Motorlu Ürünler (jeneratör, akü, testeie, matk-ap vb.), Diş Hekimliği 1oiş"teoavisi,
Tİ|Tll]:!:: orto!91tj vb,) , Doktor_Pıastik Cenahi esteti( 1uuİun estetği,'İjç eİİ ;b.l,E|Dlse lasarlmcısı, Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpüçe, su ısıtıcı!ı, bıender, tos1makinesi vb.), Elektronik Aletler (cep.telefonu, ülgisayar, taoıeT, ieıevizyon, y;;;, ilr;,vb.) Elektrik Mühendisi, Elekkonik Mühendisi, eıiıal.'romisyoncusu, Eşya öeğe;T;s-rİiİİ
FotoğrafJVlakin_esi, Gayrimenkul Qelgrleme, Gıda, Giyim ," r"t"tiı, Gıda Mühendisi, GümüşEŞYa ve Takı, Güvenlik Sistem.leri, Ğüzellik Hizmeİi, rİaıı-xiıim, rıesap aİıirı<iJİsi İ.orv"ı ."ıiiçtimai durum araştırması dahil), lsıtma ve Havalandırma Cinazıa,, «b.oi, kİrrlJ-oio"n,



elektrikli lSltlcl Vb.), lnşaalKonut (yaplm, tamirat, tadilat), Kağlt Ürünleri, Kişisel Sağllk
cjhazları (işitme cihazı, tansiyon aleti vb. ), kozmetik Ürünleı, kuyumcu, üakine üünendisi,
Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.), Motosiklet-şarjlı
Motosiklet optisyen, oto Yedek Parça Satıcısı, otomotiv (mekanik, motor, elektrik--
elektronik, otomobil parçasl, tamir, araç değer kaybı vb.) parfümeri, parke, petrol ve
Urünleri, Saat Satıcısı/Tamircisi, Sıhhi Tesisat, Sigortacılık, Takı Tasarımcısı, Terzi, Unlu
şekerleme lmalat, yalıtım lzolasyon, yangın, züciciye ve diğer tüm uzmanlıi alanları.

BASVURuLARlN DEĞERLENDiRlLMEsl:

lhtiyaÇ duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili
kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.

yapIlan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri
taşümadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen süre-de tahaiılanmamış olması
halinde talep reddedilir.

BiIirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.

YEMlN:
si_ci|e ve listeye kabul edilenlerden, "yemin" başlıklı "Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle,
bilim_ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektiibir biçimdj yerine getireceğime, nr.r.r.,
şerefim. ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemTn ederiı.'' şeklindekıibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin İicild"k do.yasra eklenir.

LlsTELERlN iınııı:

|91ı1 .ugv_gı alınan bilirkişilerden o|uşan liste, 31 Aralık 2022 taihine kadar Hakkari Ticaret
ll Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadların, y". r"iil"r"k
tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçeİ.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
HAKKAR| T|CARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ayrıntılı bilgi için:
Bilirkişilik eğitim
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ADl soYADl

lMzA

MEsLEK lçl EĞlTlMLER

AçlKl_ArtılALAR
l- Bu form eksiksi' ve doğ ru olaıak do|durulacaktır.
2- Bu form Y6 eklori resml işlomlor€ esas olmak üzere ll ıUlüdürlü ğünd6 kalacaktr
3- Bu form ilo gorçeğo ayklrl boyanda bulunduğu anlaşllanlann başvurulan ggç9rslz saylacak Vo haklannda yasal

lem başlatlacaktr.

Yukarlda beyan ettlğ|m bllgllerln v9 bu baş
ayk|n bilgileri içermesi ha|inde başvurumu
olmayacağlnl kabul ve ıaahhüt odgr|m.

ğlm belgelgrin doğru olduğunu, bunlarln g9rçoğ9
lnl ve böylo blr durumda herhangl blr hak talebim

vuru formuna ekledl
n geçer8lz sayllacağ

Adl soyadl

HAKKAR| T|CARET lL MüDüRLüĞü
TüKETlcl HAKEM HEYETLERl BlLlRKlşlLlK B§vURu FoRMu

B§VURUYU ONAYLAYAN B§VURU No

TAR|H : ...... , ...... ,2022
2022l .........

T.c. KlML|K NuiürARAsl

ADl soYADl

çALlşTlĞl KuRUM

GÖREV / UNVAN

DoĞuM TAR|Hl

TELEFoN

CEP TELEFONU

E-PosTA

REslM

ÖĞREN|M DURUMU

EĞlTlM DURUMU

MEZUN OLOUĞU OKUL

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

oENEYlM

UZMANLlK ALANlNDA FllLl
çAL|şMA sOREsl ( L)

ME§LEKl VE AKADEMlK
çALlşMALAR

ADREs BlLGlLERl

ADREs

BAİ{KA HESAP B|LG|LER|

BANKA ADl

lBAİ{ No

TEMEL VE ALT UzırANLlK ALANLAR|
TEMEL VE ALT UZMANLlK
ALANLAR|

f.
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