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SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarım;

2022 yılı için BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARI İLE BİLİRKİŞİLİĞE KABULE İLİŞKİN hazırladığımız soru 
ve cevaplarla bilirkişilik başvurusu yol haritasını aşağıda bilgilerinize sunarız. 

Önemli Bilgilendirme:

• İlk defa bilirkişi başvurusu yapacakların, Bilirkişilik Temel Eğitimini tamamlamış olması gereklidir.

• Mevcut Bilirkişi listelerine kayıtlı olan bilirkişilerin, mutlaka başvuru yapması gereklidir. 

• İş bu başvuru döneminde yenileme talebinde bulunacaklarda, yenileme eğitimi almış olma şartı 
geçici olarak aranmayacaktır. Bu durumdaki bilirkişilerin bölge kurulu tarafından başvurularının 
kabul edilerek listeye yeniden kaydedilmeleri halinde yenileme eğitimlerini Bilirkişi Daire Başkanlığı 
tarafından belirlenecek takvim içerisinde almaları gerekmektedir. (Odamız, Bilirkişilik Temel 
Eğitimleri konusunda yetkilendirilmiş Kurumlar arasındadır)

Faydalı olması dileğiyle.

Sevgi ve Saygılarımızla

SMMM Yücel AKDEMİR

Başkan 
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• Başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?

Başvuru Takvimi: 
Bilirkişilik başvuruları 31 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

• Başvuru için elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) 
alınması gerekli midir?

Evet gerekli. Bunlardan yalnızca bir tanesi ile başvuru yapılabilecektir.

• Bilirkişiliğe Başvuru Şartları nelerdir?

 1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da 
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık 
ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan 
yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki 
faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve 
mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, 
uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

h) Bilirkişi Daire Başkanlığı’ nın temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan 
nitelikleri taşımak. 
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2- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları 
bakımından, sadece “Kamulaştırma” uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları 
şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi alma ve fiilen beş yıl görev yapma 
şartları aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde 
gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından da, bilirkişilik temel eğitimi ile fiilen beş yıl çalışma 
şartları aranır.

3- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece 
05 kodlu Kamulaştırma temel uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları ve bilirkişilik 
temel eğitimini almış olmaları şartıyla, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Ancak, diğer 
uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek 
lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından da, fiilen beş yıl çalışma şartı aranır.

4- Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler 
vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik 
yapmak için başvuruda bulunamazlar.

5- Meslek öncesi eğitimde ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

• Bilirkişilik Başvuruları nasıl yapılacak?

1- Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin 
bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna EK-3’deki başvuru kılavuzu dikkate alınarak e-Devlet 
üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılır.

2- UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sırasında Sistem tarafından 
girilen bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak Başvuru Formunun elektronik imza (e-imza) 
veya mobil imza (m-imza) ile imzalanması gerekmekte olup bilirkişilik başvurusunda bulunmak 
isteyenlerin başvurudan önce gerekli imzalardan birine sahip olmaları zorunludur.

3- Yazılı olarak, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular 
incelenmeksizin reddedilir. 

4- Birden fazla bölge kurulu listesine kaydedilmek üzere başvuruda bulunulamaz.

5- Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık 
alanında en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt olmak için başvuru yapılabilir. İlk kez başvuru 
yapacak olan veya listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan bilirkişi adaylarının, 
başvuruda bulunacakları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını doğru bir 
şekilde ispat etmeleri gerekmekte olup seçim yapılırken bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.
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• Başvuru Formuna eklenecek belgeler nelerdir?
1- Bilirkişilik başvurusu yapacak gerçek kişiler UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi  üzerinden 

oluşturulacak  başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklemek zorundadır:

     a) Yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge. 
 b) Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında, en fazla 5 Mb boyutunda). 
 c) Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı 
beyan. 
 ç) Bilirkişi Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen temel ve alt uzmanlıklarına göre sahip olunan 
yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya 
benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti. 
 d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar 
için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda 
kayıt belgesi. 
     e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir bilgi ve 
belgeler (SGK kaydı, oda belgesi, ruhsat, vergi kaydı, uzmanlık belgesi, görev belgesi, hizmet 
belgesi, meslekte veya sanatta yeterlilik belgesi, mesleki birliklerden alınacak kayıt belgeleri, saha 
çalışmaları, yürütülen projeler, uzmanlık alanına ilişkin mesleki ve akademik çalışmalar vb.) 
 f) Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi. 
 g) Banka hesap (IBAN) numarası. 
         

2- Bilirkişilik temel eğitimi Kanun gereği bir defaya mahsus alınan bir eğitimdir. Bu sebeple, iş bu 
başvuru dönemi öncesi alınan temel eğitim belgeleri geçerli olup başvuruların değerlendirilmesinde esas 
alınacaktır. Dolayısıyla temel eğitim katılım belgesi bulunan adayların yeniden temel eğitim almalarına gerek 
bulunmamaktadır.

3- Hali hazırda bölge bilirkişi listelerine Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
gereğince üç yıllığına kaydedilmiş olup süresi dolduğundan yenileme talebinde bulunacaklarda temel ve alt 
uzmanlık alanı sınırlaması nedeniyle mesleki tecrübe ve fiili çalışma şartı yeniden değerlendirileceğinden 
yenileme talebine başvurulan uzmanlık alanında mesleki tecrübe ve fiili çalışma şartının ispatına yarar bilgi 
ve belgelerin eksiksiz bir şekilde eklenmesine dikkat edilmelidir. 
             

4- Başvuruya (e) bendi uyarınca bilgi ve belgelerin eklenmesi sırasında sadece diploma, SGK kaydı, 
oda belgesi, vergi kaydı veya ruhsat ve benzeri belgelerin sunulmasının, başvuruda bulunulan uzmanlık 
alanındaki fiili çalışma ve mesleki tecrübeyle örtüşmediği sürece tek başına bilirkişilik yapacağı uzmanlık 
alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını ispat etmek için yeterli olmayacağı hususuna özellikle dikkat 
edilmelidir. 
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5- Bilirkişi adayının çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı ve başvuruya ekleyeceği görev 
belgesinde mutlaka görev tanımına, hangi pozisyon ve unvanlarda çalıştığına ve hakkında disiplin yaptırımı 
ya da mesleki yönden geçici ya da sürekli yasaklılık halinin bulunmadığına ilişkin bilgilerin yer alması 
gerekmektedir. 
         

6- Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, 
başvuruya ekleyecekleri oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesinde mutlaka mesleki faaliyetten veya 
sanat icrasından geçici veya sürekli olarak yasaklanmamış olduğuna dair bilgilerin yer alması gerekmektedir. 
            

7- İş bu başvuru döneminde yenileme talebinde bulunacaklarda, yenileme eğitimi almış olma şartı 
geçici olarak aranmayacaktır. Bu durumdaki bilirkişilerin bölge kurulu tarafından başvurularının kabul 
edilerek listeye yeniden kaydedilmeleri halinde yenileme eğitimlerini Bilirkişi Daire Başkanlığı tarafından 
belirlenecek takvim içerisinde almaları gerekmektedir.

 
            8- 31 Mayıs 2021 tarihli Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul ve Esaslar 
Hakkında Duyuru (EK-4) gereğince bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör veya doçent 
unvanına sahip olanlar, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden 
muaf tutulduklarından bu kapsamdaki kişilerin anılan duyuruda belirtilen diğer şartları sağlamaları halinde 
bilirkişilik temel eğitimi şartı aranmaksızın başvuruları alınacaktır. 
        

9- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurullarının internet 
sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla 
birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre 
verilir. Bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme 
yapılmaksızın reddedilir. 
     

10-  UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda, evrakların eklenmesi işlemi 
bir kez yapılabileceğinden başvuru işlemi sırasında Sistem tarafından yapılan yönlendirmelere dikkat edilmesi 
ve evrakların tam ve eksiksiz olarak Sisteme eklenmesi gerekmektedir.

 
Evrakların eklenmesi sırasında hata yapılması veya eklenen belgelerin yetersiz ya da  eksik olduğunun tespit 
edilmesi halinde ilgili bilirkişilik bölge kurulu tarafından bu bölümün 9 uncu maddesine göre yapılacak 
eksiklik ilanını takiben başvuruda bulunanlar tarafından bu eksiklikler sistem üzerinden tamamlanabilecektir.
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• Bilirkişi başvurum nasıl değerlendirilecek?

1- Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişinin adı ve soyadı, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası veya yabancı ise pasaport ya da yabancı kimlik numarası, yerleşim 
yeri, iletişim bilgileri, mesleği varsa unvanı, temel ve alt uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya 
kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.

2- Bölge kurulunca, öncelikle başvuranın “Başvuru şartları” bölümünde sayılan şartları taşıyıp 
taşımadığı değerlendirilir. Bu şartları taşıyanlar arasından Bilirkişilik Kanununun 11 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası gereğince en liyakatli olanlar seçilir. Liyakatin değerlendirilmesinde, 
başvuranın mesleki tecrübesi, alanında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik eğitimleri ve 
varsa başkaca uzmanlık eğitimleri, katıldığı meslek içi eğitimler veya uzmanlığı gösteren diğer 
belgeler ile EK-2’de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde liyakatli 
olanların belirlenmesine ilişkin diğer kriterler dikkate alınır.

• Bilirkişiliğe kabul edilenler kaç yıl için seçilir?

Bilirkişiliğe kabul edilenler, 3 yıl için seçilir.

• Başvurum red edilirse nasıl öğrenebilirim?

Başvurunun reddine ilişkin karar bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle 
duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.

• Başvurum red edilirse nasıl bir yol izlemeliyim?

Bilirkişiliğe başvuruya ilişkin verilen kararlara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 
otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilebilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği 
kararlara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.

• Bilirkişilerin listesine nasıl ulaşabilirim?

Bölge kurulları tarafından oluşturulan bilirkişi listeleri, bilirkişinin sicil numarası, adı soyadı, 
temel ve alt uzmanlık alanı, mesleği, varsa unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve yerleşim yeri 
belirtilmek sureti ile Bilirkişi Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurulları internet sayfalarında ilan 
edilir.
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ÖNEMLİ NOT:

Bilirkişiliğe ilk başvuru ve yenileme taleplerinde Ek-1’de yer alan güncel temel ve alt 
uzmanlık alanları esas alınacak olup, Sistemde (*) işareti bulunan temel ve alt uzmanlık 
alanları yeni dönemde kaldırılacağından ve başvuruların değerlendirilmesi sırasında dikkate 
alınmayacağından başvuru yaparken Sistemde (*) işareti bulunan uzmanlık alanlarının 
seçilmemesine dikkat ve özen gösterilmesi gerekmektedir.

EK-1 Temel ve alt uzmanlık alanları 
EK-2 Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler 
EK-3 Başvuru Kılavuzu 
EK-4 Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru https://
bilirkisilik.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/muaf-tutulacaklar31052021045413

 
 



EK-1 1

SIRA NO KOD BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI

1 01 TARIM

2 ALT UZMANLIK ALANLARI

3 01.01 TARLA BİTKİLERİ

4 01.02 BAHÇE BİTKİLERİ

5 01.03 TARIM EKONOMİSİ

6 01.04 BİTKİ KORUMA

7 01.05 ORGANİK TARIM

8 01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

9 01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

10 01.08 BİYOSİSTEM

11 01.09 KURU VE SULU TARIM

12 01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ

13 01.11 KIRSAL KALKINMA

14 01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK

15 01.13 DOĞAL AFET HASARLARI

16 01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH

17 01.15 SERACILIK

18 01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ

19 01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME

20 01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ

21 01.19 TARIM KOOPERATİFLERİ

22 01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI

23 01.21 TOHUMCULUK

24 01.22 TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ ENDÜSTRİSİ (Kıymet Takdiri, Menşei Tespiti, Cif Değeri vb.)

25 02 HAYVANCILIK

26 ALT UZMANLIK ALANLARI

27 02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

28 02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK

29 02.03 HAYVANSAL ÜRETİM

30 02.04 HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ 

31 02.05 YEMLER VE HAYVAN BESLEME

32 02.06 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI

33 02.07 HAYVAN KAYIT SİSTEMİ

34 02.08 ARICILIK
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35 03 SU ÜRÜNLERİ

36 ALT UZMANLIK ALANLARI

37 03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

38 03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

39 03.03 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ

40 03.04 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI

41 03.05 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA

42 04 ORMAN

43 ALT UZMANLIK ALANLARI

44 04.01 ORMANCILIK

45 04.02 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ

46 04.03 ORMAN ENDÜSTRİSİ

47 05 KAMULAŞTIRMA

48 06 MADENCİLİK

49 ALT UZMANLIK ALANLARI

50 06.01 MADENCİLİK PROJELERİ HAZIRLAMA VE RAPORLAMA

51 06.02 KIRMA-ÖĞÜTME-ZENGİNLEŞTİRME

52 06.03 DELME-PATLATMA

53 06.04 MADEN SAHALARININ REHABİLİTASYONU

54 06.05 MADEN ARAMA VE ÜRETİMİ

55 06.06 DANIŞMANLIK, KONTROL VE DENETİM HİZMETLERİ

56 07 JEOFİZİK

57 ALT UZMANLIK ALANLARI

58 07.01 ARKEOLOJİK ALANLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

59 07.02 DOĞAL OLAYLARIN VE DOĞAL KAYNAKLARIN ARAŞTIRILMASI

60 07.03 MÜHENDİSLİK YAPILARINDA HASARSIZ İNCELEME

61 07.04 MÜHENDİSLİK YAPILARININ ZEMİN ARAŞTIRMALARI

62 07.05 JEOFİZİK PROJE HİZMETLERİ

63 08 JEOLOJİ

64 ALT UZMANLIK ALANLARI

65 08.01 DOĞA KAYNAKLI AFETLER VE AFET YÖNETİMİ

66 08.02 ÇEVRE JEOLOJİSİ VE TIBBİ JEOLOJİ

67 08.03 JEOTERMAL KAYNAK ARANMASI, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİ

68 08.04 YER ALTI SULARI (HİDROJEOLOJİ), SU KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ

69 08.05 MADENLERİN ARANMASI VE İŞLETİLMESİ

70 08.06 KÖMÜR, ASFALTİT, BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN ARANMASI VE İŞLETİLMESİ
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71 08.07
BÜYÜK MÜHENDİSLİK PROJELERİ, ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE BİNALAR İÇİN JEOLOJİ-

JEOTEKNİK HİZMETLER

72 08.08 TEMEL JEOLOJİ

73 08.09 KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS

74 08.10 SONDAJ, SONDAJ YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

75 08.11 UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

76 08.12 PETROL VE DOĞAL GAZ ARANMASI

77 08.13 KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ-KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİ

78 08.14 KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

79 09 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

80 ALT UZMANLIK ALANLARI

81 09.01 MEKANSAL STRATEJİ PLANLARI

82 09.02 ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI

83 09.03 NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI

84 09.04 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI

85 09.05 ULAŞIM PLANLAMALARI

86 09.06 TURİZM AMAÇLI PLANLAR

87 09.07 SANAYİ AMAÇLI PLANLAR

88 09.08 KIYI KANUNU KAPSAMINDAKİ ALANLARDA PLANLAMA

89 09.09 BOĞAZİÇİ KANUNU KAPSAMINDAKİ ALANLARDA PLANLAMA

90 09.10 KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI PLANLAMA

91 09.11 UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANLARI

92 09.12 GECEKONDU ÖNLEME BÖLGELERİ VE ISLAH İMAR PLANLARI

93 09.13 TOPLU KONUT KANUNU KAPSAMINDA PLANLAMA

94 09.14 ENERJİ YATIRIMLARI İMAR PLANLARI

95 09.15 KENTSEL TASARIM PROJELERİ

96 09.16 PLANLAMADA AFET, RİSK YÖNETİMİ VE YER SEÇİMİ

97 09.17 KIRSAL YERLEŞME PLANLAMASI VE YERLEŞİK ALANLAR (Köy Yerleşim planları dahil (442 Sayılı Kanun))

98 09.18 İMAR PLANI KARARLARINA AYKIRI YAPILAŞMA

99 09.19 İMAR PLANI- İMAR DURUM BELGESİ VE YAPI RUHSATI UYUMU

100 10 HARİTA VE KADASTRO

101 ALT UZMANLIK ALANLARI

102 10.01 HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİMİ

103 10.02 KADASTRO

104 10.03 TAPU VE MÜLKİYET

105 10.04 İMAR UYGULAMALARI

106 10.05 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
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107 10.06 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

108 10.07 FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA

109 10.08 MÜHENDİSLİK YAPILARININ ETÜDÜ VE PROJELENDİRİLMESİ

110 10.09 KARTOGRAFYA

111 10.10 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ

112 10.11 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME, JEODEZİ VE NAVİGASYON

113 11 MİMARLIK

114 ALT UZMANLIK ALANLARI

115 11.01 2863 SAYILI ESKİ ESERLER, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI

116 11.02 MİMARİ UYGULAMA VE YÖNETİMİ

117 11.03 MİMARİ TASARIM

118 11.04 DEV YAPI-ESERLER

119 11.05 MİMARİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

120 11.06 MİMARİ SANATSAL ÇALIŞMALAR

121 11.07 MİMARİ PROJE

122 11.08 YAPILARIN KORUNMASI

123 11.09 BİNA KULLANIMI VE KORUMA

124 11.10 BİNA KİRLİLİĞİ

125 12 İÇ MİMARLIK

126 ALT UZMANLIK ALANLARI

127 12.01 İÇ MEKAN PROJE, ÇİZİM, DETAY

128 12.02 İÇ MİMARİ UYGULAMA

129 12.03 İÇ MEKAN STRÜKTÜRÜNÜN KULLANIMI

130 12.04 İÇ MİMARİ RESTORASYON

131 12.05 İÇ MİMARLIK MALZEMELERİ İMALAT VE TEDARİK

132 13 İNŞAAT

133 ALT UZMANLIK ALANLARI

134 13.01 YAPI DENETİM HİZMETLERİ

135 13.02 ETÜT-PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

136 13.03 GEOTEKNİK

137 13.04 HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI

138 13.05 KIYI-LİMAN

139 13.06 LABORATUAR HİZMETLERİ

140 13.07 ULAŞTIRMA

141 13.08 YAPI MALZEMELERİ

142 13.09 YAPI STATİĞİ
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143 13.10 YAPI MALİYETİ ANALİZLERİ

144 13.11 YAPIM YÖNETİMİ

145 13.12 DENİZALTI YAPILARI

146 13.13 YARDIMCI İMALAT, BAKIM ONARIM VE TİCARET

147 13.14 YALITIM

148 14 ÇEVRE

149 ALT UZMANLIK ALANLARI

150 14.01 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

151 14.02 ATIKLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA

152 14.03 SANİTASYON (ATIK SU, ARITMA, İÇME SUYU, KANALİZASYON)

153 14.04 ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME

154 14.05 AKUSTİK, GÜRÜLTÜ, TİTREŞİM

155 14.06 ÇEVRESEL TESİSLERİN YAPI MALİYET ANALİZİ, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

156 14.07 SU VE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

157 14.08 ÇEVRESEL ÖLÇÜM, KONTROL VE LABORATUVAR HİZMETLERİ

158 14.09 ÇEVRESEL YAPILARIN ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELENDİRİLMESİ 

159 15 PEYZAJ

160 ALT UZMANLIK ALANLARI

161 15.01 DETAYLI MALİYETİN HESABI

162 15.02 PEYZAJ PROJESİNE UYGUNLUK DENETİMİ

163 15.03
YAPISAL VE BİTKİSEL PEYZAJ ELAMANLARININ, TAŞINMAZIN MÜLKİYET VE/VEYA KİRA DEĞERİNE 

ETKİSİ

164 15.04 PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME

165 15.05 YEŞİL ALAN VE PARKLAR

166 16 KENTSEL DÖNÜŞÜM

167 ALT UZMANLIK ALANLARI

168 16.01 KENTSEL DÖNÜŞÜM POJE ALANLARININ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM SINIRININ TESPİTİ

169 16.02
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ PARSEL, YAPI, EKLENTİ VE MÜŞTEMİLATLARIN MEVCUT 

DURUMLARININ ÖLÇÜMÜ VE TESPİTİ

170 16.03 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANININ PARSELASYON PLANI YAPIMI VE UYGULAMASI

171 16.04 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ

172 16.05
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA YAPI APLİKASYON PROJESİ, UYGULAMASI VE FENNİ MESULİYET 

ÜSTLENİLMESİ

173 16.06 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ HER TÜR VE NİTELİKTEKİ PROJELERİN UYGULANMASI

174 16.07
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI KENT BİLGİ SİSTEMİNE UYGUN CBS VERİSİNİN 

HAZIRLANMASI

175 16.08 KENTSEL DÖNÜŞÜME KONU VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

176 16.09 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KATILIM DEĞERİNİN VE ORANININ BELİRLENMESİ

177 16.10 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA DEĞERLEME HİZMETLERİ, DAĞITIM DEĞERİNİN BELİRLENMESİ
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178 17 GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME

179 ALT UZMANLIK ALANLARI

180 17.01 ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME

181 17.02 YAPI VE TESİS DEĞERLEME

182 17.03 ALET VE MAKİNE DEĞERLEME

183 17.04 DOĞAL KAYNAKLARIN RUHSAT VE İZİN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLEME

184 17.05 ŞEREFİYE, ÖZEL MALİYETLER VE İŞLETME HAKKI DEĞERLEME

185 17.06 GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE PROJE DEĞERLEME

186 17.07 KAMU TAŞINMAZLARININ DEĞERLEMESİ

187 17.08 GAYRİMENKUL YATIRIM MALİYETLERİ VE İNŞAAT İLERLEME SEVİYESİ ANALİZİ

188 18 BİLGİSAYAR

189 ALT UZMANLIK ALANLARI

190 18.01 WEB, İNTERNET VE MULTİMEDYA

191 18.02 YAZILIM

192 18.03 DONANIM

193 18.04 TELEKOMÜNİKASYON, BÜYÜK AĞLAR VE KABLOSUZ AĞLAR

194 18.05 VERİ VE LOG KAYDI İNCELEME

195 18.06 GÖRÜNTÜ, SES, SİNYAL, GRAFİK İŞLEME VE ANALİZİ

196 18.07 SAYISAL DEPOLAMA ÜNİTELERİNDE VE CEP TELEFONLARINDA VERİ KURTARMA VE VERİ ANALİZİ

197 18.08 BİLGİ GÜVENLİĞİ, SİBER GÜVENLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

198 18.09 VERİTABANI VE VERİ MERKEZİ

199 18.10 BİLİŞİM PROJE YÖNETİMİ

200 18.11 YAPAY ZEKA, BÜYÜK VERİ VE VERİ MADENCİLİĞİ

201 18.12 KRİPTOLOJİ, BLOK ZİNCİR VE KRİPTO PARALAR

202 18.13 DAĞITIK SİSTEMLER VE NESNELERİN İNTERNETİ

203 19 ELEKTRİK-ELEKTRONİK

204 ALT UZMANLIK ALANLARI

205 19.01 AKÜLER, PİLLER

206 19.02 ANTENLER

207 19.03 ASANSÖRLER, VİNÇLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER

208 19.04 AYDINLATMA

209 19.05 OTOMASYONLAR

210 19.06 GÖMÜLÜ SİSTEMLER

211 19.07 BİNA TESİSATI

212 19.08 DENİZ VE SU TAŞITLARI ELEKTRİFİKASYONU

213 19.09 ELEKTRİK KAZALARI
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214 19.10 ELEKTRİK MOTORLARI

215 19.11 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

216 19.12 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

217 19.13 FİBER OPTİK

218 19.14 SİNYAL, GÖRÜNTÜ ve SES/KONUŞMA İŞLEME

219 19.15 HAVA MEYDANLARI ELEKTRİFİKASYONU

220 19.16 KABLOLAR

221 19.17 KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM

222 19.18 KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI

223 19.19 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS)

224 19.20 KONUM BELİRLEME (GPS), ARAÇ TANIMA, ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ

225 19.21 OTOMASYON, MEKATRONİK VE ROBOT TEKONOLOJİSİ

226 19.22 RADAR VE SONAR

227 19.23 JENERETÖRLER

228 19.24 RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

229 19.25 SAYAÇLAR, SENSÖRLER

230 19.26 SCADA

231 19.27 SESLENDİRME/KONFERANS SİSTEMLERİ

232 19.28 SİNYALİZASYON

233 19.29 TELEVİZYON

234 19.30 TIBBİ (BİYOMEDİKAL) CİHAZLAR VE TEKNOLOJİSİ

235 19.31 TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA

236 19.32 UYDU VE UYDU ÜZERİNDEN İLETİŞİM

237 19.33 YAPI DENETİMİ 

238 19.34
ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI DÂHİL HER TÜRLÜ ELEKTRONİK CİHAZ GİBİ MENKUL İŞLETME 

TESİSATININ DEĞERLEMESİ

239 19.35 ELEKTRİKLE İLGİLİ ÜRÜN İMALATI, BAKIM, ONARIM VE MONTAJI

240 19.36 ELEKTRİKLİ ARAÇLAR, TAŞIMA SİSTEMLERİ VE ŞARJ İSTASYONLARI

241 20 ENERJİ

242 ALT UZMANLIK ALANLARI

243 20.01 ELEKTRİK ENERJİSİ

244 20.02 GÜNEŞ ENERJİSİ

245 20.03 RÜZGAR ENERJİSİ

246 20.04 NÜKLEER ENERJİ

247 20.05 ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ (TERMAL, HİDROELEKTRİK, RÜZGÂR, GÜNEŞ, NÜKLEER, VB.)

248 20.06 PETROL VE DOĞAL GAZ

249 20.07 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
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250 20.08 ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ

251 20.09 ENERJİ İLETİM HATLARI

252 20.10 ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ

253 20.11 YARDIMCI İMALAT, BAKIM ONARIM VE TİCARET

254 21 MAKİNE

255 ALT UZMANLIK ALANLARI

256 21.01 ARITMA TESİSATI

257 21.02 ASANSÖRTESİSATI

258 21.03 BAKIM TEKNOLOJİLERİ

259 21.04 BASINÇLI HAVA TESİSATI

260 21.05 BASINÇLI KAPLAR

261 21.06 BUHAR TESİSATI

262 21.07 DOĞAL GAZ TESİSATI

263 21.08 DÖKÜM TEKNOLOJİSİ

264 21.09 GAZ YAKAN CİHAZLAR

265 21.10 HAVALANDIRMA TESİSATI

266 21.11 HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER

267 21.12 HİJYENİK (TEMİZ ODA VE AMELİYATHANE)  KLİMA TESİSATI

268 21.13 ISITICI, SOĞUTUCU, KLİMA, İKLİMLENDİRME CİHAZLARI

269 21.14 İŞ ANALİZİ VE İŞ DEĞERLEME

270 21.15 İŞ MAKİNALARI

271 21.16 JEOTERMAL İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

272 21.17 JEOTERMAL İLE ISITMA TESİSATI

273 21.18 KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARI

274 21.19 KALİTE YÖNETİMİ

275 21.20 KAYNAK TEKNOLOJİSİ

276 21.21 KIZGIN SU VE KIZGIN YAĞ TESİSATI

277 21.22 KLİMA TESİSATI

278 21.23 LPG TESİSATI

279 21.24 MAKİNALAR

280 21.25 MALİYET ANALİZİ

281 21.26 MEDİKAL GAZ TESİSATI

282 21.27 MEKANİK TESİSATI (ISI YALITIMI, SIHHİ TESİSAT, PİS SU TESİSATI, ISITMA TESİSATI)

283 21.28 MEKANİK TESİSATI MERKEZİ SİSTEM, ISI PAY ÖLÇER SİSTEMLERİ

284 21.29 MOTORLU TAŞIT

285 21.30 OTOMATİK KONTROL TESİSATI
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286 21.31 OTOMOTİV

287 21.32 TRAFİK KAZALARINA SEBEBİYET VEREN TEKNİK SORUNLAR

288 21.33 ÖLÇÜM BİLİM, ÖLÇÜ ALET VE CİHAZLARI, KALİBRASYON (UYGUNLUK, İŞLEM VB. TESPİTİ)

289 21.34 PROJE YÖNETİMİ (İŞLEM V.B. TESPİTİ)

290 21.35 SANAYİ TİPİ MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE TESİSATI

291 21.36 SOĞUTMA TESİSATI

292 21.37 STOK VE DEPO YÖNETİMİ

293 21.38 TESİSLER

294 21.39 YÜZME HAVUZU VE FİLTRASYON TESİSATI

295 21.40 YARDIMCI İMALAT, BAKIM ONARIM VE TİCARET

296 22 METALURJİ

297 ALT UZMANLIK ALANLARI

298 22.01 GENEL METALURJİ

299 22.02 MONTAJ (KAYNAK, LEHİM VB.)

300 22.03 KAZAN

301 22.04 YAN ETKİNLİKLER (ANALİZ, TEST, KONTROL)

302 22.05 DEMİR-ÇELİK METALURJİSİ

303 22.06 DEMİR-DIŞI METALLER METALURJİSİ

304 22.07 DÖKÜM

305 22.08 ELASTOMERLERİN (KAUÇUK VE BİLEŞENLERİ) ÜRETİMİ, GELİŞTİRİLMESİ

306 22.09 ENDÜSTRİYEL FIRINLAR VE YARDIMCI MAKİNE EKİPMANLAR

307 22.10 ISIL İŞLEM

308 22.11 KALİTE-KONTROL

309 22.12 KAYNAK

310 22.13 MALZEME SEÇİMİ VE UYGULAMALARI

311 22.14 PROJE, TASARIM, FİZİBİLİTE, KURULUM VE DEVREYE ALMA

312 22.15 TAHRİBATSIZ MUAYENE

313 22.16 KOROZYONDAN KORUMA

314 22.17 YARDIMCI İMALAT, BAKIM ONARIM VE TİCARET

315 22.18 POLİMER, PLASTİK VE KOMPOZİTLER

316 22.19 PROJE, TASARIM, FİZİBİLİTE, KURULUM VE DEVREYE ALMA

317 22.20 SERAMİK, CAM VE REFRAKTER

318 22.21 YÜZEY İŞLEM

319 23 ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER, TEKSTİL ÜRÜNLERİ

320 ALT UZMANLIK ALANLARI

321 23.01 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
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322 23.02 TEKSTİL VE GİYİM

323 23.03 DERİ VE KÜRKTEN MAMUL ÜRÜNLER

324 23.04 YARDIMCI İMALAT, ENDÜSTRİYEL TEKSTİL

325 24 HAVACILIK 

326 ALT UZMANLIK ALANLARI

327 24.01 HAVA ARACI KAZALARI

328 24.02 HAVA ARAÇLARI (UÇAK, HELİKOPTER VB.)

329 24.03 HAVACILIK ALANINDAKİ MEKANİK, MAKİNA, EKİPMAN, TESİS, SİSTEM VB.

330 24.04 HAVACILIK ALANINDAKİ ÖLÇÜM BİLİM, ÖLÇÜ ALET VE CİHAZLARI, KALİBRASYON

331 24.05 HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ

332 24.06 HAVACILIK ALANINDA PROJE YÖNETİMİ

333 24.07 SİVİL HAVACILIK

334 24.08 HAVA ARACI SİSTEMLERİ VE HAVAALANLARI

335 24.09 BAKIM TEKNOLOJİLERİ

336 24.10 HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ

337 24.11 UYDU SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

338 25 TAŞIMACILIK 

339 ALT UZMANLIK ALANLARI

340 25.01 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

341 25.02 DENİZ TAŞIMACILIĞI

342 25.03 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

343 25.04 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

344 25.05 TAŞIMA-KALDIRMA ÜNİTE VE EKİPMANLARI

345 26 GIDA ENDÜSTRİSİ 

346 ALT UZMANLIK ALANLARI

347 26.01 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ

348 26.02 BAL POLEN ARI SÜTÜ TEMEL PETEK ÜRETİMİ

349 26.03 BİYOTEKNOLOJİK VE FERMENTE GIDA MADDELERİ ÜRETİMİ

350 26.04 DOĞAL MİNERALLİ SU VE KAYNAK SUYU ÜRETİMİ

351 26.05 ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

352 26.06 GIDA KATKI MADDELERİ VE BAHARAT ÜRETİMİ

353 26.07 GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN ÜRETİMİ

354 26.08 GIDA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROLÜ MİKROBİYOLOJİK KİMYASAL VE FİZİKSEL ANALİZİ

355 26.09 GIDA ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI DEPOLANMASI SATIŞI

356 26.10 HAZIR YEMEK TABLDOT YEMEK MEZE ÜRETİMİ

357 26.11 KURUYEMİŞ VE BAKLİYAT ÜRETİMİ
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358 26.12 MEYVE SEBZE VE KARIŞIMLARINI İÇEREN GIDA MADDELERİ ÜRETİMİ

359 26.13 ÖZEL BESLENME AMAÇLI VE TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETİMİ

360 26.14 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

361 26.15 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ  ÜRETİMİ

362 26.16 ŞEKER VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

363 26.17 UN VE UNLU MAMULLER İLE HUBUBAT MAMULLERİ ÜRETİMİ

364 26.18 YAĞ ÜRETİMİ

365 26.19 YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

366 26.20 GIDA SANAYİ VE GIDA KONTROLÜ

367 26.21 GIDA ENDÜSTRİSİNDE YARDIMCI İMALAT, BAKIM ONARIM VE TİCARET

368 27 FİZİK

369 ALT UZMANLIK ALANLARI

370 27.01 ÇEVRE ÖLÇÜM VE KONTROL HİZMETLERİ

371 27.02 FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

372 27.03
İYONİZE OLMAYAN RADYASYON; İYONİZE OLMAYAN RADYASYONUN OLUŞTURDUĞU 

ELEKTROMANYETİK ALANLARI ÖLÇMEK, DEĞERLENDİRMEK VE RAPORLAMAK

373 27.04 KALİTE VE KALİTE KONTROLÜ

374 27.05 RADYASYONDAN KORUNMA

375 27.06 YAPAY OPTİK RADYASYONU YAYAN CİHAZLAR (LAZER IŞINLARI UYGULAMALARI)

376 27.07 NÜKLEER TESİSLER

377 28 KİMYA

378 ALT UZMANLIK ALANLARI

379 28.01 AKARYAKIT VE PETROKİMYA

380 28.02 AMBALAJ-KAĞIT

381 28.03 KİMYASAL İŞLEMLER

382 28.04 KİMYASAL YAPI MALZEMELERİ

383 28.05 SU, ÇEVRE VE TEHLİKELİ KİMYASALLAR

384 28.06 TEMİZLİK

385 28.07 KOZMETİK

386 28.08 İLAÇ

387 28.09 ENERJİ VE GAZLAR

388 28.10 MADENİ YAĞLAR VE YÜZEY İŞLEMLERİ

389 28.11 GIDA, SAĞLIK VE BİYOMÜHENDİSLİK

390 28.12 TEKSTİL KİMYASI

391 28.13 YARDIMCI İMALAT BAKIM ONARIM VE TİCARET
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392 29 BİYOLOJİ

393 ALT UZMANLIK ALANLARI

394 29.01 BİYOTEKNOLOJİ

395 29.02 BOTANİK

396 29.03 EKOLOJİ VE ÇEVRE BİYOLOJİSİ

397 29.04 HİDROBİYOLOJİ

398 29.05 MOLEKÜLER BİYOLOJİ

399 29.06 ZOOLOJİ

400 30 METEOROLOJİ

401 ALT UZMANLIK ALANLARI

402 30.01 HAVA TAHMİNİ

403 30.02 TIBBİ METEOROLOJİ

404 30.03 ADLİ METEOROLOJİ

405 30.04 HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ

406 30.05 HİDRO METEOROLOJİK ÖLÇÜMLER

407 30.06 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

408 30.07 SU YAPILARI (PROJE HİDROLOJİSİ RAPORU)

409 30.08 TARIMSAL METEOROLOJİ

410 30.09 ULAŞTIRMA (KARA, DENİZ, HAVA, DEMİRYOLU) METEOROLOJİSİ

411 31 ESNAFLIK VE KÜÇÜK İMALATLAR

412 ALT UZMANLIK ALANLARI

413 31.01 TAKI İMALATI (KIYMETLİ METAL VE TAŞ İŞLEMECİLİĞİ)

414 31.02 DEKORATİF EL SANATLARI

415 31.03 TAKI TASARIMI İMALATÇILIĞI

416 31.04 KUYUMCULUK

417 31.05 FOTOĞRAFÇILIK

418 31.06 REKLAM TABELACILIĞI

419 31.07 MATBAACILIK

420 31.08 EMLAKÇILIK (GAYRİMENKUL ALIM-SATIM, KİRALAMA)

421 31.09 KURU TEMİZLEMECİLİK

422 31.10 CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

423 31.11 KUAFÖRLÜK

424 31.12 GÖZLÜK TAMİRCİLİĞİ

425 31.13 SAAT TAMİRCİLİĞİ

426 31.14 ÖN DÜZEN AYARCILIĞI VE LASTİKCİLİK

427 31.15 EV ALETLERİ İMAL VE TAMİRCİLİĞİ
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428 31.16 HIRDAVAT (NALBUR) MALZEMELERİİMALATÇILIĞI

429 31.17 MOBİLYA İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

430 31.18 AĞDACILIK

431 31.19 AĞAÇ İŞLERİ VE MARANGOZLUK

432 31.20 İKİNCİ EL EŞYA ALIM - SATIMI

433 31.21 KALICI MAKYAJ VE DÖVMECİLİK

434 31.22 MANİKÜR VE PEDİKÜRCÜLÜK

435 31.23 KRİKO İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

436 31.24 OTO AKSESUAR İMALATÇILIĞI

437 31.25 OTO CAMI MONTAJ

438 31.26 OTO YAĞLAMA VE YIKAMACILIĞI

439 31.27 OTO YEDEK PARÇA İMALATÇILIĞI

440 31.28 OVERLOKÇULUK

441 31.29 OTO KAPORTACILIĞI

442 31.30 OTO BOYACILIĞI

443 31.31 OTO ELEKTRİKÇİLİĞİ

444 31.32 OTO ALIM - SATIM - KİRALAMA

445 31.33 TIBBİ VE SIHHİ MALZEME İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

446 31.34 KAYNAKÇILIK VE LEHİMCİLİK

447 31.35 BANYO AKSESUAR, KUVET İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

448 31.36 KESİCİ EV VE EL ALETLERİ İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

449 31.37 TÜFEK VE TABANCA İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

450 31.38 HARRATLIK (ÇIKRIK, TAHTA MAKARA, MASURA VE DOKUMA MEKİĞİ VB.) İMALATÇILIĞI

451 31.39 MÜZİK ALETLERİ İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

452 31.40 ÇARIK, YEMENİ, MEST VB. İMALATÇILIĞI

453 31.41 TİFTİKÇİLİK, YÜNCÜLÜK

454 31.42 KIRTASİYE VE SARF MALZEMELERİ İMALATÇILIĞI

455 31.43 ORTOPEDİK ALET VE PROTEZ MALZEMELERİ İMALATÇILIĞI

456 32 ARKEOLOJİ

457 33 VAKIFLAR

458 34 ESKİ YAZI VE BELGELER

459 34.01 BELGELER VE YAZILAR

460 34.02 PALEOGRAFİ

461 35 SANAT VE KOLEKSİYON EŞYALARI

462 ALT UZMANLIK ALANLARI

463 35.01 RESİM
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464 35.02 HEYKEL

465 35.03 SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI

466 35.04 MÜZİK

467 35.05 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

468 35.06 UYGULAMALI SANATLAR

469 35.07 GÜZEL SANATLAR

470 35.08 PLASTİK SANATLAR

471 35.09 ENDÜSTRİYEL SANATLAR

472 35.10 SANAT YÖNETİMİ

473 35.11 BASKI SANATLARI

474 35.12 GRAFİK SANATLARI

475 35.13 SANAT VE TASARIM

476 35.14 AĞAÇ-AHŞAP İŞÇİLİĞİ

477 35.15 ESKİ SİLAHLAR

478 35.16 TAKI, MÜCEVHER, SAATLER, GÜMÜŞ

479 35.17 ESKİ VE SANATSAL SERAMİK

480 35.18 MÜZİK ALETLERİ

481 35.19 ESKİ MOBİLYALAR

482 35.20 ESKİ KUMAŞ

483 35.21 PARA VE MADALYALAR

484 35.22 TABLO, RESİM

485 35.23 HALILAR

486 35.24 CAM VE SANATSAL CAM

487 35.25 BİREYSEL SANATKÂR FAALİYETLERİ (HEYKELTIRAŞ, EBRU, HAT, TEZHİP, RESSAM VB.)

488 36 KÜLTÜREL YAPIMLAR, MEDYA VE İLETİŞİM

489 ALT UZMANLIK ALANLARI

490 36.01 SİNEMA, TELEVİZYON, RADYO, VİDEO KAYIT

491 36.02 BASKI

492 36.03 MÜZİK

493 36.04 FOTOĞRAF

494 36.05 HALKLA İLİŞKİLER

495 36.06 REKLAMCILIK

496 36.07 GAZETECİLİK, BASIN YAYIN

497 36.08 TİYATRO, CANLI GÖSTERİLER
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498 37 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇEVİRMENLİK)

499 ALT UZMANLIK ALANLARI

500 37.01 YAYGIN DİLLER (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça)

501 37.02 YAYGIN OLMAYAN DİLLER (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça Dışındaki Diller)

502 37.03 İŞARET DİLİ

503 38 SPOR 

504 ALT UZMANLIK ALANLARI

505 38.01 EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ

506 38.02 SPOR EĞİTİMİ

507 38.03 SPOR YÖNETİMİ

508 38.04 SPORDA BESLENME

509 38.05 SPOR SOSYOLOJİSİ

510 39 EĞİTİM

511 ALT UZMANLIK ALANLARI

512 39.01 ÖZEL EĞİTİM

513 39.02 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

514 39.03 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

515 39.04 HALK EĞİTİMİ

516 39.05 EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ

517 39.06 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMA

518 40 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER

519 ALT UZMANLIK ALANLARI

520 40.01 EDEBİYAT

521 40.02 FELSEFE

522 40.03 TARİH

523 40.04 COĞRAFYA

524 40.05 PSİKOLOJİ

525 40.06 SOSYOLOJİ

526 40.07 ANTROPOLOJİ

527 40.08 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

528 40.09 ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

529 40.10 İLAHİYAT

530 40.11 İKTİSAT, EKONOMETRİ

531 40.12 SİYASET BİLİMİ

532 40.13 KAMU YÖNETİMİ

533 40.14 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
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534 40.15 İŞLETME

535 40.16 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

536 41 TURİZM

537 ALT UZMANLIK ALANLARI

538 41.01 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

539 41.02 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

540 41.03 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ

541 41.04 REKREASYON YÖNETİMİ

542 42 MENKUL VARLIKLAR VE DEĞERLEME İŞLEMLERİ

543 ALT UZMANLIK ALANLARI

544 42.01 MENKUL VARLIKLARIN DEĞERLEME İŞLEMLERİ

545 42.02
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS) GÖRE VARLIK DEĞERLEMESİ-MENKUL VARLIKLAR 

DEĞERLEME İŞLEMLERİ

546 42.03 MENKUL KIYMETLER VE BORSA UZMANLIĞI

547 42.04
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI, DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE TAŞINMAZLARA İLİŞKİN DİĞER 

VERGİLERİN MATRAHININ TESPİTİ

548 42.05 KAMU ALACAĞI, İCRA VE İFLAS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLEME

549 43 MUHASEBE

550 ALT UZMANLIK ALANLARI

551 43.01 GENEL MUHASEBE

552 43.02 YÖNETİM MUHASEBESİ

553 43.03 MALİYET MUHASEBESİ

554 43.04 EKONOMİ VE EKONOMETRİ

555 43.05 TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER MUHASEBESİ

556 43.06 DENETİM

557 44 BANKACILIK VE FİNANS

558 ALT UZMANLIK ALANLARI

559 44.01 BANKACILIK İŞLEMLERİ

560 44.02 BANKA MUHASEBESİ, FİNANSMANI VE MALİ ANALİZİ

561 44.03 SERMAYE PİYASASI, FİNANSAL PİYASALAR VE TÜREVLERİ

562 44.04 FİNANSAL KİRALAMA

563 44.05 KURUMSAL FİNANSMAN

564 44.06 ULUSLARARASI FİNANS İŞLEMLERİ

565 44.07 ENERJİ PİYASASI FİNANS İŞLEMLERİ

566 45 İŞLETME YÖNETİMİ VE KURUMSAL YÖNETİM

567 ALT UZMANLIK ALANLARI

568 45.01 YÖNETİM ANALİZİ

569 45.02 PAZARLAMA YÖNETİMİ
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570 45.03 İŞLETME YÖNETİMİ

571 45.04 TİCARET-ÜRETİM MALİYETİ ANALİZİ

572 45.05 İNSAN KAYNAKLARI

573 45.06 BÜTÇELEME VE FİNANSMAN

574 45.07 BİNA VE TESİS YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI

575 46 VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

576 ALT UZMANLIK ALANLARI

577 46.01 YURT İÇİNDEN ALINAN VERGİ, RESİM, HARÇ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

578 46.02 BORSA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

579 46.03 KAMU MALİYESİ

580 47 GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

581 ALT UZMANLIK ALANLARI

582 47.01 DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİ, RESİM, HARÇ ve MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

583 47.02 MENŞEİ TESPİTİ

584 47.03 CİF, FOB VE GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER

585 47.04 KAÇAKÇILIK VE KAÇAK EŞYA

586 47.05 TRANSİT VE SERBEST DOLAŞIM

587 48 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

588 ALT UZMANLIK ALANLARI

589 48.01 PATENTLER VE FAYDALI MODELLER

590 48.02 MARKALAR

591 48.03 TASARIMLAR

592 48.04 ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI

593 48.05 ISLAHÇI HAKLARI

594 48.06 TELİF HAKLARI

595 48.07 YAPI UYGULAMALARINDA HAKLAR, PROJE MÜELLİFLİĞİ

596 48.08 COĞRAFİ İŞARETLER VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI

597 48.09 SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KIYMET TAKDİRİ

598 49 TIP

599 ALT UZMANLIK ALANLARI

600 49.01 ACİL TIP (İLK ve ACİL YARDIM)

601 49.02 ADLİ TIP

602 49.03 AĞIZ, YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ

603 49.04 AİLE HEKİMLİĞİ

604 49.05 ALGOLOJİ

605 49.06 DİĞER HEKİMLİK HİZMETLERİ (PRATİSYEN)
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606 49.07 ANATOMİ

607 49.08 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

608 49.09 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

609 49.10 BİYOFİZİK

610 49.11 BİYOİSTATİSTİK

611 49.12 BİYOKİMYA

612 49.13 CERRAHİ ONKOLOJİ

613 49.14 ÇEVRE SAĞLIĞI

614 49.15 ÇOCUK CERRAHİSİ

615 49.16 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

616 49.17 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

617 49.18 ÇOCUK ACİL

618 49.19 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ

619 49.20 ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI

620 49.21 ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ

621 49.22 ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI

622 49.23 ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI

623 49.24 ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ

624 49.25 ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

625 49.26 ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

626 49.27 ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

627 49.28 ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI

628 49.29 ÇOCUK NEFROLOJİSİ

629 49.30 ÇOCUK NÖROLOJİSİ

630 49.31 ÇOCUK RADYOLOJİSİ

631 49.32 ÇOCUK ROMATOLOJİSİ

632 49.33 ÇOCUK ÜROLOJİSİ

633 49.34 ÇOCUK YOĞUN BAKIMI

634 49.35 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

635 49.36 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

636 49.37 PSİKİYATRİ

637 49.38 EL CERRAHİSİ

638 49.39 ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

639 49.40 EPİDEMİYOLOJİ

640 49.41 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

641 49.42 FİZYOLOJİ
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642 49.43 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

643 49.44 GASTROENTEROLOJİ

644 49.45 GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ

645 49.46 GERİATRİ

646 49.47 GENEL CERRAHİ

647 49.48 GÖĞÜS CERRAHİSİ

648 49.49 GÖĞÜS HASTALIKLARI

649 49.50 GÖZ HASTALIKLARI

650 49.51 HALK SAĞLIĞI

651 49.52 HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ

652 49.53 HEMATOLOJİ

653 49.54 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

654 49.55 İÇ HASTALIKLARI

655 49.56 İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

656 49.57 İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI

657 49.58 JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ

658 49.59 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

659 49.60 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

660 49.61 KARDİYOLOJİ

661 49.62 KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ

662 49.63 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

663 49.64 MEDİKAL ESTETİK (CERRAHİ OLMAYAN)

664 49.65 NEFROLOJİ

665 49.66 NEONATOLOJİ

666 49.67 NÖROLOJİ

667 49.68 NÜKLEER TIP

668 49.69 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

669 49.70 PERİFERİK DAMAR CERRAHİSİ

670 49.71 PERİNATOLOJİ

671 49.72 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

672 49.73 RADYASYON ONKOLOJİSİ

673 49.74 RADYOLOJİ

674 49.75 ROMATOLOJİ

675 49.76 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

676 49.77 SİTOPATOLOJİ

677 49.78 SPOR HEKİMLİĞİ
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678 49.79 SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP

679 49.80 TEMEL İMMÜNOLOJİ

680 49.81 TIBBİ MİKOLOJİ

681 49.82 TIBBİ ONKOLOJİ

682 49.83 TIBBİ PARAZİTOLOJİ

683 49.84 TIBBİ VİROLOJİ

684 49.85 TIBBİ BİYOKİMYA

685 49.86 TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ

686 49.87 TIBBİ PATOLOJİ

687 49.88 TIBBİ FARMAKOLOJİ

688 49.89 ÜROLOJİ

689 49.90 TIBBİ GENETİK

690 49.91 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

691 49.92 YOĞUN BAKIM

692 50 İLAÇ VE ECZACILIK

693 ALT UZMANLIK ALANLARI

694 50.01 FARMAKOGNOZİ/FARMASÖTİK BOTANİK

695 50.02 FARMAKOLOJİ

696 50.03 FARMASÖTİK KİMYA

697 50.04 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

698 50.05 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

699 50.06 FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ

700 50.07 FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ

701 50.08 RADYOFARMASİ

702 50.09 İLAÇ GERİ ÖDEME

703 50.10 İLAÇ DENETİM

704 50.11 KOZMETİK

705 50.12 SAHTE/KAÇAK İLAÇLAR

706 50.13 İLAÇ TİCARETİNE İLİŞKİN SAHTECİLİK

707 51 DİŞ SAĞLIĞI

708 ALT UZMANLIK ALANLARI

709 51.01 GENEL DİŞ SAĞLIĞI

710 51.02 ENDODONTİ

711 51.03 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

712 51.04 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

713 51.05 ORTODONTİ
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714 51.06 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

715 51.07 PERİODONTOLOJİ

716 51.08 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

717 51.09 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

718 52 VETERİNERLİK

719 ALT UZMANLIK ALANLARI

720 52.01 VETERİNER TEMEL BİLİMLERİ

721 52.02 VETERİNER KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ

722 52.03 VETERİNER ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME

723 52.04 VETERİNER GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ

724 52.05 VETERİNER KLİNİK BİLİMLERİ

725 52.06 VETERİNER İLAÇLARI VE AŞILARI

726 53 HEMŞİRELİK

727 ALT UZMANLIK ALANLARI

728 53.01 CERRAHİ HASTALIKLAR

729 53.02 DAHİLİ HASTALIKLAR

730 53.03 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI

731 53.04 HALK SAĞLIĞI

732 53.05 HEMŞİRELİK ESASLARI VE YÖNETİMİ

733 53.06 PSİKİYATRİ

734 53.07 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

735 54 EBELİK

736 ALT UZMANLIK ALANLARI

737 54.01 DOĞUM

738 54.02 YENİDOĞAN

739 54.03 KADIN SAĞLIĞI

740 55 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

741 56 SOSYAL HİZMETLER

742 57 ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ

743 ALT UZMANLIK ALANLARI

744 57.01 ÇOCUK GELİŞİMİ

745 57.02 BESLENME VE DİYETETİK

746 57.03 OPTİSYENLİK

747 57.04 SAĞLIK YÖNETİMİ

748 57.05 SAĞLIK EKONOMİSİ

749 57.06 ODYOLOJİ
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750 58 ADLİ VE KRİMİNALİSTİK İNCELEMELER

751 ALT UZMANLIK ALANLARI

752 58.01 BALİSTİK

753 58.02 ATEŞLİ VE ATEŞSİZ SİLAHLARIN 6136 SAYILI YASA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

754 58.03 ADLİ BELGE İNCELEMELERİ (EL YAZISI-İMZA VE SAHTECİLİK)

755 58.04 PARMAK İZİ İNCELEMELERİ

756 58.05 İZ İNCELEMELERİ

757 58.06 OLAY YERİ İNCELEMELERİ

758 58.07 ADLİ BİYOLOJİ VE GENETİK İNCELEMELER

759 58.08 ADLİ KİMYASAL İNCELEMELER

760 58.09 TEHLİKELİ (PARLAYICI, PATLAYICI, YAKICI, KOROZİF) MADDELER

761 58.10 ADLİ TRAFİK

762 58.11 ADLİ BİLİŞİM SUÇLARI

763 58.12 ADLİ GÖRÜNTÜ İNCELEMELERİ

764 58.13 ADLİ SES İNCELEMELERİ

765 58.14 SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ METİN HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

766 58.15 ADLİ İLETİŞİM TESPİTİ (HTS)

767 58.16 ADLİ PSİKOLOJİ

768 58.17 ADLİ TOKSİKOLOJİ

769 58.18 KAN LEKESİ MODEL ANALİZİ

770 59 YANGIN

771 ALT UZMANLIK ALANLARI

772 59.01 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

773 59.02 ELEKTRİK KAYNAKLI YANGINLAR

774 59.03 YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİ

775 59.04 YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI

776 59.05 YANGIN SÖNDÜRME KİMYASALLARI

777 60 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

778 61 SİGORTA

779 ALT UZMANLIK ALANLARI

780 61.01 MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI

781 61.02 YANGIN / DOĞAL AFETLER SİGORTALARI

782 61.03 MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

783 61.04 NAKLİYAT SİGORTALARI

784 61.05  SORUMLULUK (Hukuksal Koruma Destek) SİGORTALARI

785 61.06 SAĞLIK / HASTALIK SİGORTALARI
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786 61.07 KREDİ (Devlet Destekli Ticari Alacak) FİNANS SİGORTALARI

787 61.08 DEVLET DESTEKLİ TARIM (Hayvan Hayat) SİGORTALARI

788 61.09 HAYAT / FERDİ KAZA SİGORTALARI / BİREYSEL EMEKLİLİK (BES)

789 61.10 KARA ARAÇLARI HASAR (DEĞER KAYBI) TESPİTİ

790 61.11 HAVA ARAÇLARI HASAR TESPİTİ

791 61.12 DENİZ ARAÇLARI HASAR TESPİTİ

792 61.13 DEMİRYOLU ARAÇLARI HASAR TESPİTİ

793 61.14 YANGIN / DOĞAL AFET / HIRSIZLIK SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ

794 61.15 MÜHENDİSLİK SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ

795 61.16 NAKLİYAT SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ

796 61.17 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ

797 61.18 KREDİ / FİNANS SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ

798 61.19 SORUMLULUK (Hukuksal Koruma Destek / Emniyeti Suistimal) SİGORTALARINDA HASAR TESPİTİ

799 62 NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

800 ALT UZMANLIK ALANLARI

801 62.01 AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK / DESTEKTEN YOKSUN KALMA)

802 62.02 İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

803 62.03 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

804 62.04 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

805 62.05 İCRA VE İFLAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

806 62.06 AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

807 62.07 KOOPERATİFLER MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

808 62.08 KAT MÜLKİYETİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

809 62.09 TÜKETİCİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

810 62.10 BORÇLAR MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

811 62.11 TİCARET MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

812 62.12 BANKACILIK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

813 62.13 AVUKATLIK VEKÂLET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

814 62.14 KAMU İHALE MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

815 62.15 FERAİZ HESAPLAMALARI

816 62.16
ASKERİ MEVZUATTAN (2629, 3269, 4678, 926, 6245, 205 S.K. ile 375 sayılı KHK)  KAYNAKLI NİTELİKLİ 

HESAPLAMALAR

817 62.17
ASKERİ HİZMET SIRASINDA MEYDANA GELEN KAZA VE OLAYLARDAN DOĞAN ZARARLARDAN 

KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

818 62.18 ASKERİ BİRİMLERDE İŞLENEN GÖREV SUÇLARINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
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819 63 GEMİ

820 ALT UZMANLIK ALANLARI

821 63.01 GEMİ ANA VE YARDIMCI MAKİNALARI İLE BİLEŞENLERİ

822 63.02 GEMİ DONATIMI VE TESİSATI

823 63.03 GEMİ YAPIMI VE İŞLETMESİ

824 63.04 GEMİ YÜKLEME (ELLEÇLEME) VE TAHLİYE OPERASYONLARI

825 63.05 GEMİLERDE İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

826 63.06 GEMİLERDE TASARIM HİZMETLERİ VE HESAPLARI (Hidrostatik, Stabilite, Meyil Deneyi, Fribord)

827 63.07 HAVUZLAMA VE DENİZE İNDİRME

828 63.08 KALİTE KONTROL GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ VE MODELLEME

829 63.09 KONTEYNER TERMİNALİ İŞLETMECİLİĞİ

830 63.10 LİMAN İŞLETMECİLİĞİ

831 63.11 MARİNA İŞLETMECİLİĞİ

832 63.12 ÖZEL GEMİLERİN DİZAYNI VE İNŞASI (SAVAŞ GEMİSİ, YATLAR, TURİSTİK YOLCU GEMİSİ VS)

833 63.13 SAC KALINLIK ÖLÇÜMÜ

834 63.14 TERSANE İŞLETMESİ VE ORGANİZASYONU



ARANAN  
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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.

2



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.

4



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.

5



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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

54



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.
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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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58 ADLİ VE KRİMİNALİSTİK 

İNCELEMELER

Aranan Nitelikler

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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58 ADLİ VE KRİMİNALİSTİK 

İNCELEMELER

Aranan Nitelikler

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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58 ADLİ VE KRİMİNALİSTİK 

İNCELEMELER

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;

• “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.

69



59 YANGIN

Aranan Nitelikler

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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59 YANGIN

Aranan Nitelikler

• 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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60 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

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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61 SİGORTA

Aranan Nitelikler

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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62 NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

Aranan Nitelikler

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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62 NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

Aranan Nitelikler

• 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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63 GEMİ

Aranan Nitelikler

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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BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU KILAVUZU 

 

1- Bilirkişi Portala https://bilirkisi.uyap.gov.tr/adresinden elektronik 
imza(e-imza) veya mobil imza(m-imza) kullanılarak giriş 
yapılmaktadır. 

2- Bilirkişi Portal Google Chrome tarafından desteklendiğinden portala 
giriş yapılırken tarayıcı olarak Google Chrome kullanılması 
gerekmektedir. 

3- Başvuru sırasında Bilirkişi Portal da yer alan uyarı ve menü 
açıklamalarına dikkat edilmelidir. 

4- Girilen bilgilere göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan 
başvuru dilekçesi bilgisayara indirildikten sonra e-imza veya m-imza 
ile imzalanarak gönderilmelidir. 

5- Başvuru işlemine başlamadan önce "Programlar" sekmesinden 
bilgisayarınıza UYAP Editör (UDE) Programını indirip kurmanız 
gerekmektedir. İndirmek için https://uyap.gov.tr/UYAP-Editor 
adresine tıklayınız. 

6- Bilirkişilik başvurusu için en fazla 3 Temel Uzmanlık Alanı ve seçilen 
temel uzmanlık alanları altında en fazla 3 Alt Uzmanlık Alanı seçim 
sınırı bulunmaktadır. 

 

 

  
 

 

 

 

 

https://bilirkisi.uyap.gov.tr/main/bilirkisi/index.jsp?v=3710
https://uyap.gov.tr/UYAP-Editor


 

1. Adım, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza(m-imza) alınması 

E-imza 

 

 

  M-imza 

 

 

 



 

2. Bilirkişi Portaldan “Başvuru Yap” butonu tıklanarak ilgili sekmelerin 

doldurulması 

 

 

 

 

 
 



 

3. Adım,“Adres - İletişim Bilgileri” 

 

 

 

4. Adım,“Banka Hesap Bilgileri” 

 

 

 



 

5. Adım,“Başvuru İlanı Seç” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Adım,“Başvuru Bilgileri Özeti / Başvuru Tamamla” 

 

 

 

 

 



 

7. Adım,“Başvuru Dilekçesi, Başvuruya Eklenecek Belgeler ve Fotoğraf 

Gönderme” 

 

 

"DİKKAT!" 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları 

geçersiz sayılır; bilirkişilik siciline ve bilirkişi listesine kayıt edilmiş ise 

sicil ve listeden çıkartılır. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe 

aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Başvuru dilekçesini bilgisayarınıza indirmeden önce, programlar 

sekmesinden UYAP editör programını(UDE) indirip bilgisayarınıza 

kurmanız gerekmektedir. Başvuru dilekçesini bu program ile açıp e-imza 

veya m-imza ile imzaladıktan sonra ilgili alandan göndermeniz 

gerekmektedir. World, pdf vb. gibi diğer programlar ile oluşturulan 

dilekçeler gönderilememektedir. 

 

 (UYAP Doküman Editörü Simgesi) 

 



 

 

 

 



8. Adım,“Fotoğraf Yükleme” 

 

 

 
 

 

Sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın başvuruda bulunanın kolaylıkla 

tanınmasını sağlayacak şekilde son 6 (altı) ay içerisinde cepheden çekilmiş 

net bir fotoğraf olması gerekmektedir. 

 

"DİKKAT!" 

Yükleyeceğiniz fotoğrafın yüksekliği maksimum 1024px ve genişliği 768px 

olmalıdır. Fotoğraf boyutlandırılmasına ilişkin işlemler aşağıdaki ekran 

görüntüsünde detaylı şekilde anlatılmıştır. Anlatılan düzenlemeleri Paint 

programında yaptıktan sonra “Fotoğrafı Kaydet” butonu ile fotoğrafı 

yükleyiniz. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
9. Adım, “Yenileme Talebi Gönderme” 

 
 

 
 


