EK-2
İşANA TAM
KOD KOD
A

A

BİLİRKİŞİLİK TEMEL ve ALT UZMANLIK
ALANLARI
TARIM ve HAYVANCILIK

ARANAN NİTELİKLER

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- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Tütün ve Tütün Mamulleri
Endüstrisi” uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, tütün eksperliği
yüksekokullarından mezun olup tütün eksperi veya tütün teknolojisi
mühendisi olmak ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından tutulan kütük defterine kayıtlı olmak.
A-01

A-01

TARIM

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
1

EK-2
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

A-02

A-02

HAYVANCILIK

2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklara uygun veterinerlik fakültesinden veya ziraat
fakültesinden mezun olmak.
3- Alt uzmanlık alanlarında yer alan “Su Ürünleri” uzmanlık alanında
bilirkişiliğe başvuru için, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi
mühendisliği, ziraat fakültelerinin su ürünleri bölümlerinden mezun
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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;





Ziraat fakültelerinin zootekni bölümünden mezun olanlar,
İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,

Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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
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belgesi sahiplerinin başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca
değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
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 orman fakültesinden veya ağaç işleri
endüstri mühendisliği fakültesinden mezun olmak.

A-03

A-03

ORMANLAR

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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 5531 sayılı Yasa uyarınca serbest meslek mensupluğu ve
serbest yeminli meslek mensupluğu,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
B

B

ZEMİN, ZEMİN ALTI VE ZEMİN ÜSTÜ
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

B-01

B-01

KAMULAŞTIRMA

2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili mühendislik-mimarlık
fakültelerinden mezun olmak ( Ziraat, İnşaat, Mimarlık, Elektrik, Çevre,
Harita ve Kadastro, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makine vb.).
3- Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)
uzmanlık alanı için taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans,
yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye
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Piyasası Kanununa göre
yetkilendirilmiş olmak.

gayrimenkul

değerleme

uzmanı

olarak

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 lisans programlarından mezun olmak şartıyla alt
uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama
alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
Uluslararası düzeyde akredite olmuş örgün eğitim yapan
gayrimenkul geliştirme ve yönetimi anabilim dalından yüksek
lisans ya da doktora yapmış olanlar.
Uygulamalı bilimler fakülteleri gayrimenkul geliştirme ve
yönetimi bölümü lisans programından mezun olanlar.
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden alınan uzmanlık
belgesine sahip olanlar.
Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,

Öncelikli olarak değerlendirilir.
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
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bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında
görev yapan tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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 bölümünden mezun
olmak.

B-02

B-02

MADENCİLİK

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,
İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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.

B-03

B-03

JEOFİZİK

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
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yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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.
B-04

B-04

JEOLOJİ

3- “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” uzmanlık alanı
için konu ile ilgili programlardan (Netcad, Arccis, Corel vb.) en az birini
biliyor 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
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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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
C

C

YAPI-BAYINDIR-İMAR-ÇEVRE ve
ŞEHİRCİLİK- GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

C-01

C-01

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
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Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık fakültelerinin şehir
ve bölge planlama 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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
 Serbest müşavirlik hizmeti sunanlar için izin büro tescil belgesi
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan uzmanlık konusu
işin planlama grubu ile örtüşen geçerli Plan Yapımı Yeterlilik
Belgesi sahibi olanlar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt
uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik
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Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki
bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında
görev yapan tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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.

C-02

C-02

HARİTA VE KADASTRO

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,
İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
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çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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.

C-03

C-03

MİMARLIK

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
13
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alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

C-04

C-04

İÇ MİMARLIK

2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık fakültelerinin iç
mimarlık (iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü ) 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
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belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca
başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar, mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
C-05

C-05

İNŞAAT

2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin
inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü
fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından
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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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olmak,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
C-06

C-06

ÇEVRE

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
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2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin
çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.
3- “Çevresel Etki Değerlendirmesi” uzmanlık alanı için çevre
mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, maden mühendisliği vb.
bölümlerden 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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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
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görev yapan tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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.

C-07

C-07

PEYZAJ

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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.
C-08

C-08

KENTSEL DÖNÜŞÜM
(Mühendislik -Mimarlık)

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,
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 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri çalışmalar yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

C-9

C-9

KENTSEL DÖNÜŞÜM
(Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile
Lisanslı Değerleme Uzmanları)

2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek
lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş
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
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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;
 Uygulamalı Bilimler Fakülteleri Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi Bölümü lisans programından mezun olanlar,
 Uluslararası düzeyde akredite olmuş örgün eğitim yapan
gayrimenkul geliştirme ve yönetimi anabilim dalından yüksek
lisans ya da doktora mezunu olanlar,
 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden alınan uzmanlık
belgesine sahip olanlar,
 Alt uzmanlık alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek
lisans veya doktora ve üzeri çalışmalar yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
C-10

C-10

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ

2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek
lisans ya da doktora yapmış olmak.
3- Arazi ve arsa değerleme ile yapı değerleme uzmanlık alanları için
Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da
doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
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gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş 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;
 Uluslararası düzeyde akredite olmuş örgün eğitim yapan
gayrimenkul geliştirme ve yönetimi anabilim dalından yüksek
lisans ya da doktora mezunu olanlar,
 Uygulamalı Bilimler Fakülteleri Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi Bölümü lisans programından mezun olanlar,
 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden alınan uzmanlık
belgesine sahip olanlar,
 Alt uzmanlık alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek
lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
D

D

SANAYİ VE TEKNOLOJİ

D-01

D-01

BİLGİSAYAR

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
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2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin
elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri
mühendisliği veya bilgisayar 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;
 "Yazılım" alt uzmanlık alanında yazılım mühendisliği
bölümünden mezun olanlar,
 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 ilgili uzmanlık alanı ile ilgili uluslar arası geçerlilikte
sertifikalara sahip olanlar,
 ilgili uzmanlık alanı ile ilgili bilinen programların
(UDEF,XRY, Oxygen, Encase, FTK, IEF, vb ) kullanımına
yönelik sertifika sahibi olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

D-02

D-02

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

2- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki 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, telekomünikasyon mühendisliği
bölümlerinden mezun olmak.
3- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Deniz ve Su Taşıtları
Elektrifikasyonu” uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, lisans
diploması yanında ayrıca bu alanda en az 5 yıl çalışma deneyimini
gösterir belge sahibi olmak.
4- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Raylı Ulaşım Sistemleri”
uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, lisans diploması yanında
ayrıca bu alanda en az 5 yıl çalışma deneyimini gösterir belge sahibi
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olmak.
5- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Nükleer Enerji” uzmanlık
alanında bilirkişiliğe başvuru için, nükleer santralin elekromekanik
kısımları için Elektrik Mühendisliği/Elektrik –elektronik mühendisliği
lisans diploması; nükleer reaktörler için Nükleer Enerji mühendisliği
lisans diploması sahibi olmak ve nükleer enerji alanında en az 5 yıl
çalışma deneyimini gösterir belge sahibi olmak.
6- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Tıbbi Biyomedikal Cihazlar ve
Teknolojisi” uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, biyomedikal
mühendisliği lisans diplomasına 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;
 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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 Özel sektörde çalışan elektrik-elektronik mühendislerinden
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası onaylı 1 kV altı ve 1 kV
üstü Serbest Müşavir Mühendis belgesi sahibi olmak,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

D-03

D-03

ENERJİ

2- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki 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 bölümlerinden birinden 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
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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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
D-04

D-04

MAKİNE

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin
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makina mühendisliği bölümünden mezun olmak.
3- Alt uzmanlık alanlarında yer alan “Otomotiv” uzmanlık alanında
bilirkişiliğe başvuru için, otomotiv mühendisliği bölümünden mezun
olmak.
4- Alt uzmanlık alanlarında yer alan “Hava aracı kazaları” 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.
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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
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.

D-05

D-05

METALURJİ

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
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yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
D-06

D-06

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER, TEKSTİL
ÜRÜNLERİ

2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren endüstri ürünleri tasarımı
bölümünden mezun olmak.
3- Alt uzmanlık alanlarından “Tekstil Ve Giyim Kürk Ve Deri”
uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin 4 yıllık lisans
eğitimi veren tekstil mühendisliği ve deri mühendisliği bölümü mezunu
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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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahibi olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
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değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin uçak, havacılık ve uzay, elektrik-elektronik,
makine, bilgisayar mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

D-07

D-07

HAVACILIK VE UZAY ENDÜSTRİSİ

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olmak,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt
uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik
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Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki
bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında
görev yapan tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren ulaştırma ve lojistik, sivil hava
ulaştırma, deniz ulaştırma işletmeciliği bölümünden mezun olmak.
3- Alt uzmanlık alanlarından “Gemiler” uzmanlık alanında
bilirkişiliğe başvuru için, Üniversitelerin lisans eğitimi veren denizcilik
fakültelerinin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümlerinden
mezun olmak.
D-08

D-08

TAŞIMACILIK (DONANIMLAR)

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;
 “Gemiler” alt uzmanlık alanında başvuruda uzakyol
başmühendisi ehliyeti sahibi olmak ve en az bir yıl bu ehliyet
ile çalışmış olmak
 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
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 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.

D-09

D-09

TAŞIMACILIK (KULLANIM VE
KULLANICILAR)

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Deniz Taşımacılığı” uzmanlık
alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin denizcilik fakültelerinin
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olmak,
üniversitelerin ulaştırma ve lojistik ve deniz ulaştırma işletmeciliği
alanlarında eğitim veren bölüm mezunu olmak.
3- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Havayolu Taşımacılığı”
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uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin ulaştırma ve
lojistik ile sivil hava ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi gibi
lojistik ve havacılık ile ilişkili alanlarda eğitim veren bölüm mezunu
olmak.
4- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Demiryolu Taşımacılığı”
uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin ulaştırma ve
lojistik alanlarında eğitim veren bölüm mezunu olmak.
5- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Karayolu Taşımacılığı”
uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin ulaştırma ve
lojistik alanlarında eğitim veren bölüm mezunu olmak. ÜDY 3 veya ÜDY
4 (uluslar arası Eşya ve Yolcu Taşıma düzeyinde) 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;
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olmak,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

D-10

D-10

GIDA ENDÜSTRİSİ

2- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara uygun
üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin gıda
mühendisliği, ziraat mühendisliği, su ürünleri mühendisliği bölümleri
veya 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
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başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;
 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu’nun Ek-2 nci maddesinde belirlenen resmi kontrolden
sorumlu meslek mensubu olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
E

E

FİZİK, KİMYA, METEOROLOJİ
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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 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;
E-01

E-01

FİZİK

 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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
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görev yapan 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
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 mezun olmak.

E-02

E-02

KİMYA

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
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çalışmalar ile mesleki başarılar,
 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 taşıyanlar
(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
olanlar)
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
E-03

E-03

METEOROLOJİ

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
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2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin
meteoroloji 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 olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
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sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
F

F

KÜÇÜK İMALAT SANAYİ
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.

F-01

F-01

KÜÇÜK İMALATLAR

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
 Mesleki Yeterlilikler kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
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Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.

F-02

F-02

TİCARET-ESNAFCILIK

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
 Mesleki Yeterlilikler kurumu tarafından verilen “Mesleki
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Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.

F-03

F-03

KİŞİSEL BAKIM

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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 Mesleki Yeterlilikler kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.

F-04

F-04

ZANAAT-TAMİRCİLİK

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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EK-2
 Mesleki Yeterlilikler kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.

F-05

F-05

MADENİ ESYA VE MAKİNA

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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 Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.

F-06

F-06

OTO VE DİĞER MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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 Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.

F-07

F-07

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü
fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından
METALDEN BAŞKA MADDELERDEN MAMUL
öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını
EŞYA
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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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 Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.

F-08

F-08

AĞAÇTAN MAMUL EŞYA

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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 Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.

F-09

F-09

DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
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çalışmalar ile mesleki başarılar,
 Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.
F-10

F-10

DOKUMA, MENSUCAAT VE ÖRGÜ

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
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gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
 Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.
F-11

F-11

KAĞIT, KIRTASİYE VE BASIMLA İLGİLİ
SANATLAR

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
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gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
 Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.

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 tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık,
esnaflık belgesi sahibi olmak.
F-12

F-12

SPOR ALET VE SIHHİ MALZEMELER

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek lisans veya
doktora ve üzeri akademik unvana sahip olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
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kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
 Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki
Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar
Öncelikli olarak değerlendirilir.
G

G

SANAT, KÜLTÜR, MEDYA ve İLETİŞİM, SPOR,
EĞİTİM VE TURİZM
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.

G-01

G-01

YAZILAR

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
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gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren arkeoloji, güzel sanatlar,
konservatuvar, müzik, sanat tarihi, seramik, seramik ve cam
bölümlerinden mezun olmak.
G-02

G-02

SANAT VE KOLEKSİYON EŞYALARI

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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 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
G-03

G-03 KÜLTÜREL YAPIMLAR, MEDYA VE İLETİŞİM

2- T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Basın Kartı Sahibi veya üniversitelerin iletişim fakültelerinin ilgili
bölümlerinden ( Radyo/TV, Sinema, Gazetecilik vb) mezun olmak
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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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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G-04

G-04 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇEVİRMENLİK)

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Yaygın dillerde (İngilizce, Fransızca ve Almanca) en az dört yıllık
eğitim veren mütercim tercümanlık, çeviri bilim, çevirmenlik, filoloji, dil
ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans
bölümlerinden veya yabancı ülkelerdeki dengi okulların eş değer
bölümlerinden mezun olmak.
3- Uygulamada Yabancı Dil Sınavının (YDS) yapıldığı diller için bu
sınavdan veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen
yabancı bir sınavdan en az B düzeyi sınıfı puan almış olmak.
4- Türk Patent Enstitüsü tarafından Yeminli Çevirmen Yeterlilik
belgesi vermeye yetkilendirilmiş bir meslek teşkilatından en az 5 yıl
süreyle çevirmenlik faaliyeti yaptığını ve yapmasından sakınca olmadığını
gösterir bir belge almış olmak.
5- Adli konularda ihtiyaç duyulan işlemleri yerine getirecek
yeterlilikte hukuki yazılı ve sözlü çeviri yetkinliğine sahip olduğunu
belgelemek (Tercihen en az 6 aylık hukuk alanında eğitim aldığını
gösterir sertifika, yeterlilik belgesine sahip yeminli bir çeviri bürosunda
en az 3 yıl hukuk metinleri çevirisi yaptığını gösterir belge, kamu
kurumlarında mütercim tercüman kadrosunda çalışan kişiler için hizmet
döküm belgesi).
6- Nadir dillerde (İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki diller)
mütercim tercümanlık, çeviri bilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat,
dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans
bölümlerinden mezun olmak, ayrıca yabancı ülkelerdeki dengi okulların
eşdeğer bölümlerinden mezun olmak, ayrıca çeviri konusu dilin
konuşulduğu ülkelerde en az orta öğretim derecesinde eğitim almış olmak
58

EK-2
veya o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursu bitirmiş olmak.
7- Uygulamada Yabancı Dil Sınavının (YDS) yapıldığı diller için bu
sınavdan veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen
yabancı bir sınavdan en az B düzeyi sınıfı puan almış olmak.
8- Türk Patent Enstitüsü tarafından Yeminli Çevirmen Yeterlilik
belgesi vermeye yetkilendirilmiş bir meslek teşkilatından en az 5 yıl
süreyle çevirmenlik faaliyeti yaptığını ve yapmasından sakınca olmadığını
gösterir bir belge almış olmak.
9- Adli konularda ihtiyaç duyulan işlemleri yerine getirecek
yeterlilikte hukuki yazılı ve sözlü çeviri yetkinliğine sahip olduğunu
belgelemek (Tercihen en az 6 aylık hukuk alanında eğitim aldığını
gösterir sertifika, yeterlilik belgesine sahip yeminli bir çeviri bürosunda
en az 3 yıl hukuk metinleri çevirisi yaptığını gösterir belge, kamu
kurumlarında mütercim tercüman kadrosunda çalışan kişiler için hizmet
döküm belgesi).
10- İşaret dili çevirmenliği için Türk Patent Enstitüsü tarafından
Yeminli İşaret Dili Çevirmenliği Yeterlilik Belgesi vermeye
yetkilendirilmiş bir meslek teşkilatından en az 5 yıl süreyle çevirmenlik
faaliyeti yaptığını ve yapmasından sakınca olmadığını gösterir bir belge
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;
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 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Hukuk fakültesi mezunu olup iyi derecede dil bilenler,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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.
G-05

G-05

SPOR BİLİMLERİ VE SPOR

3- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki “Atçılık ve Antrenörlüğü”
uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin atçılık ve
antrenörlüğü yüksekokullarından 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
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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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.

G-06

G-06

EĞİTİM

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren eğitim fakültesinden mezun
olmak.
3- Alt uzmanlık alanlarında yer alan “özel eğitim” uzmanlık alanında
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bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği, özel
eğitim bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler
öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği 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 olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
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Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
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
alanına uygun bölümünden mezun olmak.

G-07

G-07

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER

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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.

G-08

G-08

TURİZM

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
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Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinin alt uzmanlık
alanına 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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunları, 3308 sayılı
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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 Yeterlilikler Kurumu tarafından
verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak
değerlendirilir.
H

H

MENKUL DEĞERLER, MUHASEBE, FİNANS
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

H-01

H-01

MENKUL VARLIKLAR VE DEĞERLEME
İŞLEMLERİ

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 alt uzmanlık alanlarında veya uygulama alanlarında yüksek
lisans veya doktora ve üzeri akademik unvana sahip olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
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Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlık alanlarına uygun
Üniversitelerin lisans eğitimi ilgili fakültelerinin iktisat, işletme, maliye,
bankacılık veya kamu yönetimi bölümlerinden veya bankacılık ve
sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak.
H-02

H-02

MUHASEBE

3- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali
Müşavir (YMM) ruhsatına sahip olmak.
4- Alt uzmanlık alanlarında yer alan “Denetim” uzmanlık alanında
bilirkişiliğe başvuru için bağımsız denetçi belgesi sahibi olmak.
5- Alt uzmanlık alanlarında yer alan “Aktüerya” uzmanlık alanında
bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin ilgili fakülte ve
yüksekokullarının “Aktüerya Bilimleri” veya “Aktüerya ve Risk
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Yönetimi” bölümlerinden lisans eğitimi 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;
 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”

67

EK-2
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.

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 yüksek okullarından mezun olmak.
3- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olmak,

H-03

H-03

FİNANS

4- “Sermaye Piyasası Uzmanlığı için 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 olmak.
5- Banka Mali Analistliği uygulama alanı için Sermaye Piyasası
Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisansı 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
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başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;
 İktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık
yüksekokullarının uygulama alanlarına uygun bölümlerinden
mezun olanlar,
 Uygulama alanlarında yüksek lisans veya doktora ve üzeri
akademik çalışmalar yapmış olanlar,
 KGK dan Bağımsız Denetçi belgesi almış ve/veya 3568 sayılı
yasa kapsamında yetkilendirilmiş, Serbest Muhasebesi Mali
Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM)
ruhsatına sahip olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 yüksek okullarından mezun olmak.
H-04

H-04

KURUMSAL YÖNETİM

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
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başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;
 İlgili fakültelerin veya yüksekokulların varsa alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 İç denetim, risk yönetimi gibi alanlar ile yönetim danışmanlığı
konusunda çalışma geçmişine sahip olmak,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin
işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden mezun olmak.
H-05

H-05

VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

iktisat,

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
70

EK-2





uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
Maliye Bakanlığı ve bağlı vergi teşkilatlarında uzman/müfettiş
kadrolarında çalışıyor veya daha önce çalışmış olanlar,
Serbest Muhasebesi Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli
Mali Müşavir (YMM) Ruhsatına sahip olanlar,
İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,

Öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

I

I

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinin mühendislik,
mimarlık, tıp, diş hekimliği, eczacılık, fen, edebiyat eğitim, güzel sanatlar,
siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, sağlık bilimleri, spor bilimleri,
veterinerlik, ilahiyat, endüstri ürünleri 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
71

EK-2
başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;
 Patent ve Marka Kurumunda uzman/müfettiş kadrolarında
çalışıyor veya daha önce çalışmış olanlar,
 İlgili lisans bölümlerinden mezun olmak şartıyla aynı zamanda
marka, patent vekili olanlar,
 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 Alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama
alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
J

J

SAĞLIK
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak,
2- Üniversitelerin tıp fakültesinden mezun olmak,

J-01

J-01

TIP

3- İlgili uzmanlık alanına ait Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen
tıpta uzmanlık ve bulunması halinde yan dal uzmanlık belgesine sahip
olmak.
4- Aile Hekimliği (uzman) alt uzmanlık alanında başvuruda
bulunacaklar 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre sözleşmeli aile
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hekimi olmak.
5- Diğer hekimlik hizmetleri alt uzmanlık alanında başvuruda
bulunacaklar 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;
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarında mesleki tecrübesinin 5
yıldan uzun olması ve eğitim-araştırma ve üniversite
hastanelerinde çalışıyor olmaları,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
J-02

J-02

İLAÇ VE ECZACILIK

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak,

73

EK-2
2- Üniversitelerin 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;
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
 “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
laboratuarlarında 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
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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,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak,
2- Üniversitelerin diş hekimliği fakültesinden mezun olmak,
3- İlgili uzmanlık alanına ait Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık
belgesine sahip olmak.

J-03

J-03

DİŞ SAĞLIĞI

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
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çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak,
2- Üniversitelerin veterinerlik fakültesinden mezun olmak,

J-04

J-04

VETERİNERLİK

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
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kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak,
2- Üniversitelerin hemşirelik fakültelerinden mezun olmak,
3- İlgili uzmanlık alanına ait uzmanlık belgesine sahip olmak.

J-05

J-05

HEMŞİRELİK

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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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.

J-06

J-06

EBELİK

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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

J-07

J-07

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

2- Üniversitelerin Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü/yüksekokulu
mezunu olmak.
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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 lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
J-08

J-08

SOSYAL HİZMETLER

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
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2-Üniversitelerin lisans veya ön lisans eğitimi veren fakültelerinin
sosyal hizmet 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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
J-09

J-09

ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ

2- Üniversitelerin tıp ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık
hizmetleri meslek yüksekokullarının alt uzmanlık alanına uygun
bölümlerinden mezun olmak.
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3- Alt uzmanlık alanlarından “Odyoloji” uzmanlık alanında
bilirkişilik başvurusunda bulunacakların, Odyoloji anabilim dalında
doktora derecesine sahip olmak ve 5 yıllık 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,
 İlgili lisans programından mezun olmak şartıyla alt uzmanlık
alanı kapsamındaki uzmanlıklar veya uygulama alanlarında
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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 tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunlarının başvuruları,
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sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki
Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine”
sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.
K

K

ADLİ BİLİMLER
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.

K-01

K-01

KRİMİNALİSTİK İNCELEMELER

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 laboratuar 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- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki "Adli trafik" 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 veya Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel
Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olmak ve
alanında sertifika sahibi veya adli otomotiv/adli trafik konusunda
sertifikalı eğitim almış olan inşaat, ulaştırma, makine, otomotiv,
mekatronik, elektrik, elektronik veya elektrik–elektronik mühendislik
diplomasına sahip olmak.

82

EK-2
4- "Ateşli ve Ateşsiz Silahların 6136 sayılı Yasa Kapsamında
Değerlendirilmesi" uzmanlık alanında resmi güvenlik birimlerinde çalışan
meslek mensupları veya olay yeri inceleme sertifikasına sahip olanlar da
bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
5- "Adli Belge İncelemeleri (El Yazısı-İmza ve Sahtecilik)" 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.
6- "Parmak izi incelemeleri" uzmanlık alanında eğitim sertifikasına
sahip olmak veya uzman olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik
başvurusunda bulunabilir.
7- "İz incelemeleri" uzmanlık alanında üniversitelerin makine
mühendisliği veya otomotiv mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar
da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
8- "Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler" 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.
9- "Adli bilişim suçları" uzmanlık alanında üniversitelerin 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
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mühendisliği, elektrik –elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği,
elektronik ve haberleşme mühendisliği, Telekomünikasyon mühendisliği,
haberleşme mühendisliği lisans programlarından mezun olanlar da
bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
10- "Adli görüntü incelemeleri" 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.
11- "Adli ses incelemeleri" 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.
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12- "Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi"
uzmanlık alanında UYAP, SEGBİS eğitimi almış 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;
 "Adli kimyasal incelemeler" uzmanlık alanı için Kimya veya
kimya mühendisliği bölümünden mezun olanlar,
 İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki
uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olanlar,
 İlgili 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,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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K-02

K-02

ADLİ BİLİMLERİN DİĞER ALANLARI

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 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,
3- "Adli antropoloji" uzmanlık alanında Arkeoloji lisans mezunu olup
insan osteolojisi ve insan anatomisi derslerini almış olmak şartıyla adli
bilimler alanında yüksek lisans/doktora yapmış olanlar da bilirkişilik
başvurusunda bulunabilir.
4- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki "Adli psikoloji" 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.
5- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki "Adli odontoloji" uzmanlık
alanında bilirkişiliğe başvuru için diş hekimliği lisans mezunu olup adli
bilimler alanında doktora yapmış olmak.
6- Alt uzmanlık alanı kapsamındaki "Adli entomoloji" ve "Adli
palinoloji" uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için adli bilimler
alanında yüksek lisans/doktora yapmış olan biyolog, tıp doktoru veya adli
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tıp uzmanı veya tıbbi mikrobiyoloji 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;
 İlgili alt uzmanlık alanlarında veya adli bilimler alanında yüksek
lisans veya doktora yapmış olmak,
 Aranan koşulların sağlanması şartıyla alt uzmanlık alanı
kapsamındaki uzmanlıklar ve uygulama alanlarında mesleki
gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki ve akademik
çalışmalar ile mesleki başarılar,
Öncelikli olarak değerlendirilir.
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