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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerden talep halinde ve tavsiye
niteliğinde hazırlanacak bilirkişi listelerinde görev alacak bilirkişilerde aranacak nitelikler ve
bilirkişilerin çalışma esaslarını belirleyerek; hizmetin nitelikli sunulması ve kamu yararının korunması
amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak TMMOB Gemi Mühendisleri Odası üyelerini
kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu
maddesine ve TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 –
TMMOB
Oda
Bilirkişi

: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
: TMMOB Gemi Mühendisleri Odasını,
: Bilirkişi yetki belgesi alan, TMMOB Gemi Mühendisleri Odasını üye
mühendisleri,
GEMİSEM
: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi
Bilirkişi Yetki Belgesi : GEMİSEM seminerine katılarak alınmış belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişiler
Madde 5 - Bilirkişilerde aranacak nitelikler;
a) T.C. Vatandaşı,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,
c) Oda asil üyesi,
d) En az iki yıl mesleki deneyime sahip,
e) Disiplin cezası almamış,
f) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve
hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,
g) GEMİSEM Bilirkişilik Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Başarı Belgesi almış,
olmaktır.
Bilirkişilerin tarafsızlığı
Madde 6 - Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil kan ve
kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler.
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Çalışma ilkeleri ve sorumlulukları
Madde 7 - Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak,
meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmakla yükümlüdürler.
Bilirkişiler, mesleki davranış ve meslek etik ilkelerine uymak zorundadırlar.
Bilirkişiler mahkemelerce verilen görevleri TC Yasaları çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü
oldukları gibi Oda tarafından verilecek görevleri de yerine getirmekle yükümlüdürler.
Bilgi verme
Madde 8 - Bilirkişiler görev üstlendiklerinde, üyesi oldukları Odaya bilgi vermekle yükümlüdürler.
Bilirkişiler, istenildiğinde hazırladıkları raporun bir kopyasını Odaya verirler. Oda bilirkişilerden
aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilirkişi yetki belgesi ve bilirkişi meslek içi eğitim seminerleri ile ilgili ilkeler
Madde 9 – GEMİSEM tarafından düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla
tamamlayan mühendisler, bu Yönetmeliğin 5. maddesi f) fıkrasının uygunluğu kanıtlayan savcılık
temiz kâğıdını Odaya sunarlar. Oda Yönetim Kurulu bu Yönetmeliğin 5. maddesindeki diğer
maddelere de uygunluğu onayladıktan sonra söz konusu üyeye Bilirkişi Yetki Belgesi verilir ve Odaca
tutulan “Bilirkişi Listesine” kaydedilir.
Bilirkişiliğin geçerlilik süresi
Madde 10 – Oda tarafından düzenlenmiş Bilirkişi Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi bir yıl olup, her
yıl Ekim ayı içinde vize edilerek geçerlilik süresi bir yıl daha uzatılır.
Vize işlemi için Odaya yazılı başvuru yapılması gerekir. Vize işlemi sırasında bilirkişinin sicilleri ve
bu Yönetmeliğin 5. Maddesine uygunlukları kontrol edilir. Bu yönetmelik maddelerine uygunluk hali
devam etmeyen bilirkişinin Bilirkişi Yetki Belgesi vize edilmez.
Bilirkişiliğin sona ermesi
Madde 11- Bu yönetmeliğin 5. maddesinin a), b), d), e) ve f) fıkralarından herhangi birine
uygunsuzluğun saptanması halinde bilirkişilik ünvanı Onur Kurulu kararı ile geri alınır.
Bilirkişilerin uzmanlık alanları
Madde 12 – Bilirkişilerin uzmanlık alanları Odaya beyan ettikleri Özgeçmişleri ve Oda tarafından
düzenlenmiş eğitimlere katılımları incelenerek Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Belirlenen Uzmanlık Alanları sicillerine işlenir. Uzmanlık alanları mesleki gelişim ve katılınılan
eğitimlere bağlı olarak Oda Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir.
Eğitim programı
Madde 13 - Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri, TMMOB tarafından onaylanan programlara
uygun olarak yapılır.
İstenecek belgeler
Madde 14 - Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerine yapılan başvurularda; belgelendirilmesi zorunlu
mesleki deneyim belgeleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler yanında ilgilinin
özgeçmişi alınır.
Bilirkişilerin görevlendirilmeleri
Madde 15 – Oda tarafından görevlendirilecek bilirkişler, Oda/Şube Yönetim Kurulunca belirlenir.
Kapsamı Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş rutin ve dar kapsamlı bilirkişilik işlerinde
görevlendirme Oda Başkanı/Sekreter üye koordinasyonunda belirlenebilir.
Bilirkişilerin görevlendirilmesinde uzmanlık alanları, işin yeri ve zamanında yerine getirilmesi
gözönüne alınır.
Ücret
Madde 16 - Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Semineri, Bilirkişi Yetki Belgesi yenileme, eğitim ile sicil
işleri ve benzeri işlemler ücret karşılığı yerine getirilir. Ücrete ilişkin esaslar Oda Yönetim Kurulunun
onayı ile yürürlüğe girer.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 17 - Bu Yönetmelik Oda Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği 13 Kasım 2008 tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB Gemi Mühendilseri Odası Yönetim Kurulu
yürütür.
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