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Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yöneınıelıği'nin 9li i2020 tarihli ve 3l l80 salılı

Resmi Gazete'tte yayımlanmış olup, tıcaret il miıdüjükleri tarafından Tüketici Hakenı

lIeyeti:ri Biliıkişilik Yönetmcliği'nde belirlcnen usul ve csaslaıa göıe cİı geç 3|l|?1z020

taıihin.ı kadar biliıkişi sicillerinin ve listeleıinin olııştuıulması geıektiği belinilmiŞtir. Buna

göıe bilirkişilerin tıelirlenmesi. sicil dosyalannın hazlrlanması amacıyla .Antalya Ticarel Il

§fiidiiı lüğümiD tarafından internet sayla_sı üzerinden geıekli iiaı _vapılmışhr,

Bu itibarla il sıııırlan içiııde kurulu bulunan tiiketici hakem heyetleriuıı bilirkişi

ilıtiyaç tanıı kaışılaınak aı,ııacıyla yönEtmeliğirı t6. Ma<ldesi gereğince el"te bulıınan ilanıı

kalına iamtık int€mğt sitelerinde yayıılanması hususunu ve geıeğini bilgiİeriııize rica ederim.
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ricagü saçAfıııĞı
ANTALrA ricanşr it ııüıüaüĞü

ANTALYA rüxtrİçİ ııer<şM HEYşTL*,Rj niıİnxişİtİx İi-,/,aı

ii Mu;urlügtırnuzce. 09_07.2020 tarih ve 3'1 180 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Tüketici
ttakem Heyetleri Biliıkişilik Yönetrne|iği" hükümleri gereğince, ANTALYA ilinde ikame eden
veya mesleki faa|iyetini ANTALYA il sınırlarında icra eden ve başka bir Ticaret ll Müdürİüğünün
sicil l stesinde kayıtlı olmayan kişilçrdon. Antalya |ı Tüketici Hakern ı-{eyeİi ve Muratpaşa,
Kepe.ı,Konyaaliı,Aİanya, Manavgaİ llçe Tüketlci Hakem Heyetlerinde bili*işiiik görevi yaprnak üzere
"§ilirxişi Li§tesl" oluşlurıılacakıı.

ş4ş- /URU ŞARTLAR|:

{'1} 8,lirkişilik başvıırusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki niteliklğr aranır]

a} 2€/9/20§a larihli Ve 5237 sayıtı Türk ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen

sİrei :r geçmiş oİşa bile, kasten işlenen bir suçian dolayı bir yıldan fazla süreyİe hapis

ceza jlni ya d-a affa uğrarnış çisa ciahi cievletin güvenllğine karşl suçlar, anayasal düeene Ve

bı; dıızenin işleyişine İarşı juçkr ile zimmet, ifikap, üşvet, hıştzhk, dolandıncılık, sahteci|ik.

güveıi kölüye kuİı"nma, İııielljflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fe§at kanŞtl[ma,

İuçtın kaynaklanan malvaılığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerÇeğe aYkın bilirkiŞllik

veya tercürıanlık yapn,ıa, yaian tanık{ık ve yalan yere yemin suçlarından mahküm olmamak.

b} Tt.,rör örgütieıiyle iltisakiı veya İrtibaill clmamak,

c} Dııha öncş kencji isieği dışında lisıeden sürekii olaıak çıkarılmamış ve tüketici hakem

heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan ya§aklanmamış oimak,

ç} Üisiplin yönünden meslekten veya memuriyeıten çıkarılmarnlş ya da §anal icfasından vğya

mesi eki faaliyeiıen sürekli olarak yasaklanmarn ış oimak-

di M,ıs}ek mensubu oiarak gÖrev yapabi}mek için ilgiİi mevzuat gereği aranan.şartİara haiz

oİmak ve l7,nci maddenin b-irinci fıkİaşının (ö) bendinde "Temşl vş alt uzmanlık alaıların:

ğOİt,rr*n diploına, meşleki yetedillk belgesi. uzmanlık belgesi, ustaiık belgesi veya benzeri

öe§ı:leıin asıiları ve örnekieri" şeklincie belirtiien beigelere sahip oimak.

e) 8;lirkişilik temel eğitimini başanyla tamamlamak,

f} Bi,irkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiiien çahşmış olmak,



g} Bi,şVuıu yapılan il Müdürıüğü tarafından hazırİanan liste dlşında başka bir listede kayıtlı
olma nak.

Başvuru Yeri; Başvurular, https://antalya.ticaret.qov,tr/ internet adresinde yayımlanan
bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sayfasından
temirıi ile Antalya Ticaret ll Müdür|üğüne şahsen yapılacaktır.

Başvuru iarihi; Bilirkışi|ik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenierin
başvııruları 24 Ağustos 2a20 Pazaıteşi günü başlayıp 27 Kasım 202a Cuma günü mesai
bitimi ıde sona erecektir. Bu tarihten sonra iü MüdürlüğümüZe ulaşan diiekçeler
değeı lendirmeye alınmayacaktır.

.E8Ş, 'URU DlLEKtESiNE EKLENECEK BELGELER:

Başvi ıru dilekçesine,

a) Vu(uatlı nüfus kay( ömeği.

b} Ad,,es ve i|etişim bi|gilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan il Müdürlüğünün bulunduğu
yer il jınırlar| içinde ikamet edildiğine ya da me§leki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazı|ı beyan,

c) Ad i sicil kaydı belgesi.

ç} Gö,ev belgesi ile disipiin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma
cezası a|ınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıt|ı olunan
mesle k kuruluşu ya da çaiışı|an kurum veya kuruluştan alınan belge,

d) Bilı.kişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belge|er,

e} Teınel ve alt uzmanlık alanlarını göşteren dip|oma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık
belge;i, ustalık belgesi veya benzeri belge|erin asılları ve örnekleri.

f) Mes;leğini icra edebilmek için herhangi bir mes|ek kuruluşuna kaylt|l oımak zorunda olanlar
için, nıeslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde al|nm|ş oda faaliyet belgesi veya

oda k ıyıt belgesi.

g) lki :ıdet vesikahk fotoğraf.

ğ) Bilı,kişillk temel eğitiminin tamamlandığına daar belgenin aslı ve örneği.

h} Ba ıka hesabına ilişkin biigilerin bildiritdiği yazılı beyan,

ı} Bil,rkişi|ere yapıiacak olan tebligaiların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-teb|igat attYaPlsl
ı<uııaı" ııaraı< yapılabilmesi için varsİ vergi dairesinden alınmış o|an e-tebligat adresini gö§teren

belge veya e{ebligat adresini gösteren yazılı beyanların

BAŞ]/URU USULÜ:



ekıen İesa gerekır

İ§!ı AÇ OUYULAN UZMAN LlK ALANLARl:

Ayakkabı Satıcısı/Tamircişi, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Bilgisayar Mühendisi, Beyaz
§§vaınTıiı {buzdolabı, çamaştr makinesı, bu|aşık makinesı, fırın vb,). Bisiklet-Şarjiı
Bi§ik{et, Bitgisayar Programcısı, Çania }malatçısı, DeğerJi Taş, Deıi Ürünleri, Diğeı
EiektrikiiıMotoılu Ürünler (ieneıatör, akü, testere, matkap vb.), Diş Hekimliği (dişledavisi,
impla'ıt, protez, ortodonti vb,) , Doktor-Plastik Cenahi Estetik (burun estetiği, saç ekimi vb.),
ğlbise- Taşanmcısı. Elektrikli Küçük Ev Aleileri (elektrikli §üpürge, su ısıtıcısı, blender, toşt
makiıesi vb,), Eiektronik Aletler (cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon, yazıcı, tarayıcı
vb.) [lektıik Mühendişi. EleKronik Mühendişi, Emlak Komlsyoncusu, Eşya Değer Tespiti,
Fotoğ af Makinesı. Gayrimenkul Değer|eme, Gıda, Giyim ve Tekstil, Gıda Mühendisi, Gümüş
Eşya'.ıe Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzellik Hizmeii, Halı-Kilirn, Hesap Bilirkişisi (sosyal mali
içtimai durum araştırması dahil). isıtma ve Havalandırma cihazları (kombi, klima, şofben,
eiektrikli ısıiıcı vb.), lnşaat-Konut (yapım, tamirat, tadilat), Keğıt Ürün|eri, Kişisel §;ğlık
Aihaz arı (işitrne cihazı, tansiyon aleti vb, ). Kozmetik Ürünler, Kuyumcu, Makine Mühendisi,
Mobil:.,a (haz|r ürünler koltuk takımı gibi ölçü aiınıp yapılan ürünıer Vb.), Motosikiet*Şarjlı
Motosiklet Opti§yen, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv (mekanik, motoı, elektrik_elektronik.
otomcbil parçası, tamir, araç dğğer kaybı vb.) Parfümeıi, Paıke, Petroi ve Ürünleri, §aat
Satıcı:;ı/Tamirçisi, Sıhhi Tesisat, §igortacı|ık, Takı Tasarımcısı, Tezi, Unlu Şekerleme imalat,
Yalıtıa,ı lzolasyon, Yangın, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alaniarı.

BA§VuRU t-ARlf{ DEĞğRLENDlRiıiıırşi:

İhtiyaç duyulmaşı halinde, başvurularda ve eklerinde sunuian bi{gi ve belgelere iiişkin ilgili
kurıım veya kuru|uşlardan bilgi istenebilir,

Yapılan değeı-|endirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri
taşımrdığının anlaşılması ve isienen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olma§ü haiinde
ia}ep ı.addedilir.

Sicile ,,e iisteye kabul ediienjerden,Tüketici Hakem !-1eyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği "Yemiı"
başhklı maddesinde ifade edildiği gibi 'Biiirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne
uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getiıeceğime, namusum, şerefim ve kutsal
saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim." şeklindeki ibaıeyi içeren yazılı,
tarihli ,.ıe imzalı beyan alınır ve bilirkişinin siçildeki dosyasına eklenir.

Li§TE{-ERİN ıLANİ:

Yemin beyanı aiınan bilirkişilerden oiuşan liste, 3l Aralık 2020 tarihine kadar Antalya Ticaret İl

Müdüı üğünün jnternet sayfasında, başvuru sahipleıinin ad ve soyadiaıına yer veri}eıek tablo
halindtı yayımlanması §uretiyle duyurulur, Bu duyuru tebliğ yerine geçer.

Bilirkişiliğe kabul şart|arını sağlayanlaı siciie ve iisteye kaydediiiı.

yşnıut
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8u İöİrı ğk§İk§iz vğ dğğİu oıarak doıdurulacaktır.
Bu foft.l ve ekıeıi le§İni işlğmleİG 99aa oımak üzğıe İ' Müdürlüğünde kal8cakttr,

3- Bü fori} ite gğrçeğğ aykün beyanda büluoduğu anıaşilanlarün başvur!lai! geçsrgi: saydasak vE hakla nda yasal

şi,il?tfr'!1T}nfi belgö vğrenıer ya da beyaoda bılunanlaün }ıaşvuruları geçeısiz saylllı, biliıkişilik §icılı ve
biliüi§i li:;tesine kayİ edilmiş isa sicil vğ listğ§inden çlkani!rlar. Bu kişi|er hıçb'r hak talep edğmğzlşr. Geıçğğe ayklrt

beigg Vğr+nıgr ye da bğyğnds bulunanıer hakklnda Türk coza Kanunu'İun ilgiti hükiimiğİi uyannğa §ğç duyurusunda
bufunuluı,
Yukanda 5eyan ğttiğim biıgil€rin v; bu başvuru formüna eklediğtm belgelerin doğru aldtlğunu, tjunlanrt gerÇeğe

aykln bıtgileİ iç€rrresi halind€ t}§şWlumun geçeİsiz sayrlacağİnI ve böyle bir dururnds herhangı blr hek talebim

o|mayağağıaı k3bül vğ taahhüt edğrim.
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