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2013 yılı Bilirkişi ilk başvuru dokümanları
1- )GMO Başvuru formu
2-) Nüfus cüzdanı örneği,(Muhtarlıktan alınacaktır)
3-)Komisyonun bağlı olduğu il çevresinde oturduğu veya bu ilde mesleki
faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge (ikametgah yeterlidir)
4-)Adli sicil kaydı, (son 6 ay içerisinde alınmış)
5-)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin
noter onaylı örneği,
6-)Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip
olduğunu gösteren belge (Çalışılan yerden yazı ya da kendi beyanı
geçerli olacaktır.)
7-)3 adet vesikalık fotograf,
2013 yılı Bilirkişi vize işlemi başvuru dokümanları
1- )GMO Başvuru formu
2-)Komisyonun bağlı olduğu il çevresinde oturduğu veya bu ilde mesleki
faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge (ikametgah yeterlidir)
3-)Adli sicil kaydı, (son 6 ay içerisinde alınmış)
4-)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin
noter onaylı örneği. (Oda bilirkişilik sicil dosyanıza ilave edilmesini
istediğiniz.)
Aşağıdaki yönetmelik maddesi bilgilendirme amaçlıdır,

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca
Bilirkişi Listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik madde 7
a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip
olmak,
c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve
yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış
olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış
olmak,
e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra
etmek,
f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranılan şartları haiz olmak,
ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna
kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun
mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren
sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının
zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

