T.C.
OSMANİYE
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İLAN
6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun 268. maddesi gereğince Komisyonumuza bağlı Merkez ve Mülhakat Hukuk Mahkemelerinde 2015 yılı için aşağıda belirlenen konularda bilirkişilere ihtiyaç duyulmakta olup, bilirkişiye ihtiyaç duyulan
konular ve şartları aşağıda belirlenmiştir, belirlenen konuların ve şartların 15
Ekim 2014 tarihine kadar ilan edilmesi,
Belirlenen konularda bilirkişilik yapmak amacıyla, komisyonumuz bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin istenilen belgelerle birlikte 16 Ekim 2014 tarihinden, 31
Ekim 2014 tarihine kadar Komisyon Başkanlığımıza müracaat etmeleri gerektiği,
Müracaatı kabul edilenlerin yemin için 10.12.2014 tarihinde saat: 14.00'da Komisyon Başkanlığımızda hazır bulunmaları hususları ilan olunur.
Bilirkişiye ihtiyaç duyulan konular ;
1.Trafik Bilirkişisi,
2.Orman Mühendisi Bilirkişi,
3.İnşaat Mühendisi Bilirkişisi,
4.Harita ve Kadastro Mühendisi Bilirkişisi,
5.Kadastro Teknisyeni ve Fen Memuru Bilirkişi
6.Makine Mühendisi Bilirkişisi,
7.Ziraat Mühendisi Bilirkişisi,
8.Mülk Bilirkişisi
9.Ziynet Eşyası- Kuyumcu Bilirkişi,
10.Mobilyacı Bilirkişi
11.İş sağlığı ve İş güvenliği uzmanı bilirkişi,
12.Jeoloji Mühendisi Bilirkişi, 13 Mimar Bilirkişi,
14.Maden Mühendisi Bilirkişi,
15.Kimya Mühendisi Bilirkişi,
16.Çevre Mühendisi Bilirkişi,
17.Elektrik-Elektronik Mühendisi Bilirkişi,
18.Peyzaj Mühendisi Bilirkişi,
19.Şehir Planlamacısı Bilirkişi,
20.Gıda Mühendisi Bilirkişi,
21.Hukukçu Bilirkişi,
22.Meteroloji Mühendisi Bilirkişi,
23.Sosyal Hizmet Uzmanı Bilirkişi,
24.Muhasebeci ve Mali Müşavir Bilirkişi,
25.Emlakçı Bilirkişi,
26.Endüstriyel tasarım Bilirkişisi,
27.Marka Bilirkişisi,
28.Çilingir Bilirkişisi,
29.Sosyal Güvenlik Uzmanı Bilirkişi,
30.Veraset Bilirkişisi,
31.Otomotiv Mühendisi Bilirkişi,
32.Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişi,
33.Kaportacı Bilirkişi,
34.Galerici Bilirkişi,
35.Pedegog Bilirkişi,
36.Psikolog Bilirkişi,
37.Çocuk Gelişim Uzmanı Bilirkişi,
38.Sınıf Öğretmeni (Çocuk gelişimi konusunda sertifikası olan) Bilirkişi,
39.Bilgisayar Mühendisi Bilirkişi,
40.Kadastro Kontrol Mühendisi Bilirkişi,
41.Veteriner Bilirkişi,
42.Aktüerya Bilirkişi,
BİLİRKİŞİ LİSTESİNE KABUL ŞARTLARI
1.Listeye kayıt olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır :
a)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak.
b)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak.
c)Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas
gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak.
ç) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olmak.
d)Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkartılmamış olmak.
e)Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek.
f)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak.
g)Meslek Mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartlara haiz olmak.
ğ) Mesleği icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik
yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren s sertifika, uzmanlık belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.
BAŞVURU DİLEKÇELERİNE EKLENECEK BELGELER:
1.Başvuru dilekçesine başvuru sahibinin;
a)Türkiye Cumhuriyet vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge.
b)Komisyonunun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetini yürüttüğüne
dair yazılı beyanı.
c)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi
belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,(Bilirkişilerin uzmanlık alanları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerinde evraklara eklenmesi,)
ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi, veya oda kayıt belgesi.
d)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge.
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve
sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge eklenir.
2.Komisyonun bir önceki yıla ait listesinde kayıtlı olanlardan sadece birinci fıkranın (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
3.Bilirkişi listesine girmek için müracaat edenlerin ve listede kalmaya devam edecek olanların arşiv kaydını da kapsayacak şekilde adli sicil kayıtları komisyon tarafından elektronik ortamda alınır.
4. Başvurular UYAP üzerinden de yapılabilir. Bu durumda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp, güvenli elektronik imza ile
imzalanır. Belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca gönderilir.
NOT: Bilirkişi müracaatlarında uzmanlık alanlarına dair varsa özel ihtisas alanlarının da müracaatlarında bildirilerek buna dair belgelerin eklenmesi,
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