
T.C. 

USAK vALiLi6i 


it Milli Egitim MlidOrlUgU 


Sayl : 23374746-903.99-E.l 0150441 09.10.2015 
Konu: Bilirki~i ilan metinleri 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi:05110/2015 tarih ve B.M.2015/551 sayJlI yazl. 

U~ak Cumhuriyet Ba~savclhgl Bakanllk ve HSYK Muhabere BUrosunun ilgi 
yazlsl ekindeki ilan metni ekte gonderilmi~ olup; ilan metninin personele duyurulmasl ve 
bilirki~i olarak ba~vurmak isteyenlerin 31 Ekim 2015 tarihine kadar U~ak Adli Yargl ilk 
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Ba~kanhgma ba~vurmalan gerekmektedir. 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

ilhan HA YRAN 

Vali a. 


Milli Egitim MOdUrV. 


Ek:Yazl (9 adet) 


DAGlTIM: 

TOm Te~kilata 


5 il\,c Kaym.il\,e MiI.Egt.MOd. 


Bu cvrak gUvcnli clektronik imza ile imzalumJ1!~lIr http://cvraksorglll11eb.gov.lr adresindenb8a7-a56J-J7el-8b86-597e kodu ile Icyil cdilchllir. 

http://cvraksorglll11eb.gov.lr


T.e. 
U~AK CUMHURiYET BA~SAVCILIGI 

Bakanhk vc HSYK Muhabcrc Burosu 

SaYI : RM. 201515511 05/10/2015 
Konu : Bilirki~i ilan metinleri 

TUM KAMU KURUM VE KURULUSLARINA 

8 Nisan 2012 tarihli Resmi Oazete'de yaYlmlanarak yiiriirlOge giren "Bolge Adliye 
Mahkemesi Adli Yargl Adalet Komisyonlarmca Bilirki~i Listelerinin DUzenlenmesi Hakkmda 
Yonetmelik " geregince Hukuk Mahkemelerinde bilirki~i olarak listeye kaylt olmak isteyenler ile; 

Cumhuriyet Ba~savclhklannda ve Ceza Mahkemelerinde ceza bilirki~isi olarak 
listeye kayIt olmak isteyenlerde aranacak niteliklere iIi~kin listeye kabul ,artlan, ba,vuru 
usulD ve ba,vuru diJekfYesine eklenecek beJgeleri ihtiva eden iJan metni He ba~vuru dilekfYe 
ornegi " U~ak Adli Yargl ilk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Ba~kanltgma ait 01110/2015 
tarih ve 2158-2162 saYlh yaztlarl ekte gonderilmi~1ir. 

ilan metinlerinin kurumunuzda gorevli personele duyurulmasl, ba~vurmak 
isteyenlerin ba~vuru belgelerini belirtilen sure ifYerisinde ~ahsen veya kaylth bulundugu kurum, 
kurulu~ veya oda tarafmdan U~ak Adli Yargl ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Ba,kanhgma tesUm etmelerini rica ederim. 

Mustafa OUMUS 

U~ak Cumhuriyet Ba~savclsl 

1te-imzalldlr 

Ekleri 

'U~ak Adalet Kom. B~k. Yazllarl ve ekIeri(9 sayfa) 

DAGITIM 
l-Sanayi ve Ticaret Odasl Ba~kanhgma ' 14-0rman l~letme MUd. "'.' 
2-Tabipler odast B~kanhgma 15-Trafik ~ube MOd 
3-Esnaf odalarl Birlik Ba~kanhgma 16-iI Ozelldaresine 
4-Serbest Mali MO~avirler ve Muhasebeciler Od. B~k. 17- Ulubey Kaymakamhgma 
5-(:evre ve ~ehircilik it MOdOrlOgOne I8-il Sosyal Gilvenlik Kurumuna 
6-Emniyet MOdOrlOgOne I9-U~ak Oniversitesi RektorlOgOne 
7-Kadastro MUdOrl0gUne 20-11 Jandarma Komutanhgma 
8-Tarim il MOdOrl0gOne 21-U~ak Defterdarhgma 
9-Belediye Ba~kanhgma 22-Kamu Hastaneleri Birligine 
10-Sosyal Hizmetler ve (:ocuk Esirgeme MOd. 23-Halk Saghg! 11 MOdOriOgOne 
l1-itfaiye MOdOrIUgOne 24- U~ak Banka ~ubelerine 
12-Milli Egitim MUdUrltigiine 
13-MOze MOdOriOgOne 
Bu evrak eJektronikimza ile imzahmml~ ve DYS iiz.eri".deng(hld~,r~lmj~ti~'+r!71~a..fiziki"rlarak giindcrilmcyecektir. 

., IO/.O.63~4 . 

o9 Iklm 2;;.:..;m~5_,,"\ 

'{AP Bili~im Sisteminde yer alan bu dokOmana httpllvatandas.uyap,goy.~I~ar~sindcn POsbbgN - E9J· CB - cuP2XM:= kodu ilc eri~ebili,siniz 
, " ""/,,\J-'fJ, ....-....... ~!(,\,t!lk;",'~' .. "7..\\i!"';(~~ '\iJ ,.,",', I 




T.C. 
U~AK 

ADLi YARGI iLK DERECE MAHKEMESi 

ADALET KOMiSYONU 


SaYI : 2015/2162 Muh 01/10/2015 
Konu 

DAGITIMI YAPILAN BiRiMLERE 

Cumhuriyet Ba~savclhklarmda SavcIllk ve Ceza Mahkemelerinde bilirki~i 
olarak listeye kaYlt olmak isteyenlerde aranacak niteliklere ili~kin listeye kabul §artlarl, 
ba§vuru usulii ve ba~vuru dilek~esine eklcnecek belgeleri ihtiva eden itan metni ile 
ba~vuru orncgi ekte gonderilmi~ olup ilan metninin mahalli bir gazetede yaymlanmak 
suretiyle kamu oyunun bilgisine sunulmasma, birer orneginin kamu kurumu niteliginde 
meslek kurulu~larmdan Sanayi !!. Ticaret Odasl Ba~kanhgma, Tabip odasl 
Ba§kanhgma, Esnaf Odalarl Birlik Ba~kanhgma, Serbest Mali Mii§avirlcr Odasl 
Ba§kanhgma, Baymdlrhk .!!. iskan Miidiirliigii, Emniyet . Miidiirliigii, Kadastro . , . , 

Miidiirliigii, Tarim '!!. Miidiirliigii, Bclediye Ba~kanbgl, Bankalar, Ziraat Odasl 
Ba~kanhgma, diger gerekli goriilcn tiim kamu kurum vckurulu§larlyla kamu kurumu 
niteligine haiz meslek kurulu§larma gondcrilerek ve ~Ekim 2015 tarihine kadar) 
itan edilcrek sonucundan bilgi veriImesine delaletleriniz arz olunur. 

lbrahim iLHAN 
Adalet Komisyonu 

Ba~kam 
36130 

DAGITIM 
U~ak Cumhuriyet Ba~savclhgma 
Banaz, Sivash, E~me Cllffihuriyet Ba~savClhgma 
Bilgi i:;;lem $ei1igine 

,. Bu evrakelektrouik imza i1e imzalanm.J otup DYS Ozerinden glinderilmi,tir. Ayrlca fizild olarakglinderilmeyecektir. 

UYAP Bili~im Sisteminde yer alan bu dokUmana httpJ/vatandas.uyap.gov.tr adresinden 5Nz6DYE - 1 BPqXPp LYcAnhw - Bbsawk kodu ile eri§ebililsiniz. 



iLAN 

U~AK ADLt Y ARGI iLK DERECE MAHKEMESi 

ADALET KOMiSYONU BA~KANLIGINDAN 


5271 saytl. Ceza Milhakemesi KaDuDu'nuD 64 oncfi madde8i uyarmea tl Adli Yargl Adalet 
Komisyonlannca bilirkifi listelerinin dUzenlenmesi bakkmdaki yHnetmelik bfikDmlerine gore; 

Ada1et Bakanhgl Tasra Te~kilat.t Cumhuriyet Ba~savcIlIklarmda Savclhk ve Ceza Mahkemelerinde 
tUm uzmanhk dallarmda doktor, psikoloji, pedagoji, veteriner (Hayvan sa~hgl-Celeplik) ttim 
mUhendislik daHan, sosyal yalt~macl. avukat, yilingir, fotografyl, cameJ, kameraman, cep teJefonu 
satlClSI, optik, trafik bilirki§isi, tapu ve kadastro bilirkisisi, fen, mUlk, banka bilirki~isi, oto tamircisi, 
kaportacl, motordan anlayan bilirki§i, i~ mUfetti~i bilirki~isi, kayakylhk cif degerlerinden (sigara, cep 
telefonu, alkol vs.) anlayan bilirkisi, muhasebe, in§aat, mimar, emlak, sarraf, maden, jeoJoji, balistik, 
yangm, onnan, siUihtan aniayan bilirki§i, 6136 saylil kanuna muhalefet, silah inceleme (polis), 
grafoloji ve uyu~turucu uzmaru, elektronik esya ve beyaz e§ya degerlerinden anlayan bilirki§i, mali 
mU§avir. sosyal hizmet, sanat tarihi, arkeoloji uzmaru, vergi kayakylhgmdan anlayan muhasebe ve mali 
konular uzrnaru, pannak izi ve olay yeri inceJeme, ahldk masasmda g6revli uzman, trafik kazalart olay 
yed inceleme, hakaretle ilgUi davalarda olay yeri aleni olup oJmadlgmm tespiti konusunda, 5846 sayth 
yasa geregince ka~ak kaset, CD, vcn ve benzeri malzemelerin bandrollerinin sahte olup 
olmadlgmdan anlayan bilirki~i, telekomUnikasyon ileti§im b~kanbgmdan gelen HTS kaYltlannm 
90zUmU ve d5knmo He ilgili uzman bilirki~i, bili~im su~larl He ilgili bilgisayar mOhendisligi, aray 
tadilat, pfojeJeri He ilgili yetki belgesine sahip makine mOhendisligi, tiltOn eksperi (5607 S.K.) Simf 
anla~mazbg., mala zarar venne, bili§im suy]arma iIi~kin soru~turmalannda, j~ gUvenligi Be i~ kazalan, 
sahtecilik ve zimmet sU91an, mala kar~l sUylarda menkul deger tespiti alanmda bilirki§ilik uzmanbk 
alanJanmn belirlenmesine esas olmak Uzere biJirkilii listesi dUzenlenecektir. . 

Listeye kaYlt olmak isteyenlerin qagIdaki §artlan ta~unaJan gerekmektedir. 

1 ) Listeye kabul sartlarl : 

a) TOrkiye Cumburiyeti vatanda~1 olmak, 

b) Ba~vuru taribinde 25 ya'JDdanktl~ak olmamak, . 

c) Bilirkifi yapaca!1 alanda eD az fi~ yllhkimesleki deneyime sabip olmak, 

d) Alta ugeamlf ya dar erteJeohli, olsalarbile Devlete karfl i,leneosu~lar·i1ebasit ve DiteJikii 


zimmet. irtikap, rn,vet,··hlrslZllk~·dolandlnelhk, sahteeilik, giiveni k6t1iyekullanma, bileli iOas 
". 	gibjbirsu~tan veya· ka~ak~dlk, re8mi ihale,v~ allmsatJmlara fesatkarl~tIrma,; DevletslrlarlDl' . 

a~lga vurma, ger~ege aylarl bilirki~iIik yapma, yalan tanJkbk su~lanndan biriyle htlkfimlU 
bulunmamak, 

. ~)Disiplin yoniioden meslektenya da memuriyetten ~lkanlmam., olmak, >\"". " . 


. f)l(o~isyonun bagb bulundu~u\iI'~elVresinde oturmak, mesleki faaUyeti icra etmek,: . 

g)~allk8 bir komisyonun listesinde kaYlth olmamak, 


11) Basvuru usulU: 

Bilirki~i1ik yapmak amaclyla listeye kaydolmak isteyenler 31 Ekim 2015 tarihinc kadar U~ak 
Adli YargJ ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Ba,kanbg-n8 dilek~eyle batvurulur. 

B~vurular ~ahsen yapllabUecegi gibi, kaYlth olunan oda, t;ah~t1an kurum ve kurulu~ araclhgly'a da 
yaptlabilir. 

Basvuru dilek\"e8inde ayrlca Tflrkiye Cumhuriyeti kimlik numarall itt vergi kimlik 
nUm8rHSIDID belirtUmesi gerekir. 



111) Basvuru dilekecsine eklenecek belgeler: 

a) NUfus cUzdanl ornegi, 
b)Komisyonumuzun bulundugu il ~evresinde oturdugu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini 

yiiriittUgUne dair beige, 
e) Adli sid) kuydl, 
d) Uzmanbk aluDlna iIi~kin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgclerin onayh ornegi, 
e) Bilirki,ilik yapacagl alanda en az ii~ ytlhk mesleki deneyime sahip oldugunu gosteren 

beige, 
t) iki adet vesikahk fotograf, . 
Bir onecki yaJa ait listede kaYlth olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentleriode saydao belgeler 

istenmeyecek, tOzel ki~iler taraflOdan yapdacak mUracaatlarda; ~irketler j~in ticaret sieU 
memurlugundan ahnacak ticaret sieU tasdiknamesi, diger tQzel ~iler i~in balen faaliyetiue devam 
ettigini gostcrir Ugili resmi kurumdao abnacak belgenin ibraz edilmesi iUin olunur. 28.09.2015 

Yemin Taribi -14 Arabk 1015 Pazartesi gUnU saa' 09.00 

am 



ADLt Y ARGI iLK DERECE MAHKEMESt ADALET KOM1SYONU BA~KANLIGI'NA 
U~A)( 

Ceza Mubakernesl Kanunuoa gtire b Adli Yargl Adalel KomisyonlarlDca Bmrki~1 L1stelerinioin DOzenleomesl 
Hakklodaki YooctmeJik gerej};ince U,ak AdU Y.rgl ilk Derece Mabkemesi Adalel KomlsyonUDUzCll bu bususta y.apdan lIan 
lIedeniyle; 

A~lIllda uzmaoltk alanlml beJirttiai
belgeler ekte sUDulmu~tur. 

Gerelini takdirlerinize an; ederim. I 

m konularda 

1201S 

CUll mahkemelerl blUrkl,i listesine abnmak Ilzere ilanda belirtllen 

Adl Soyadl 

. t 
tmza 

j tBIL RKiSt B~~VURU B LG LERI 

T.e. 
Kurumu U~AK 

Adli Yargl 11k Derece Mabkemesi Adalet KomisyoDu 
Ad. Soyad, Cllulyefi Foto;afErkek 0 Kadm 0 

Doium Veri Do!um TariM (GiinlAylYlI) Medeni Durumu 

Evli Bekar0 0 BA~VURU NO 

2015 I ................. 

T.e. KIMLIK NO VERGi K1MLlK NUMARASI BAGLl OLDUGU VERGi DAtRESi 

Sabtka Kaydt Var MI? Mahkl.lmiyeti Var ise; 
Var 0 Yok 

Ogre'Dim Durumu 

o lMahkumiyete Neden.Olan SUfi:U 

SUresi YII Ay GUn 
0 0 0 

Beige TlrU (Diploma. Rl.lhsatname. Sertifib gim) : Sonucu Teell Af ParaCez. Infaz 

0 .0 .0 0 
EN SON(:ALl~T.GIKURU'M VEYA KURULUS tKAMET ETTiGi itJiU;:E 

iln..!RKI~1 L!STELERININ DfJZENLENMESINE ESAS ALiNACAK OLAN 

MESLEGi: . OOLCM VE UZMANLIK ALANLAIU 

SORESI; 

TEBLtGATA YARAR ADRES BtLGtLERI 

j~ VERi ADRESi : 	 EVADRESf: 

1$ Tel: 	 EvTel: 
GSM : 

NOT: Varsa ()nceki ylla ait BASVURU NO: 



T.C. 
U~AK 

ADLI YARGI iLK DERECE MAHKEMESi 

ADALET KOMiSYONU BA~KANLIGI 


SaYI : 2015/2158 Muh 01110/2015 
Konu 

DAGITIMI YAPILAN BiRiMLERE 

Adalet Bakanhgl Hukuk t~leri Genel MUdUrlUgUnUn 11.04.2012 tarih ve 
2012/42919057 smaylh yaztlan iizerine 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yaYlmlanarak 
yUrUrlUge giren "Biilge Adliye Mahkemesi Adli YargJ Adalet Komisyonlarmca Bilirki~i 
Listelerinin Diizenlenmesi Hakkmda Yonetmelik " gercgince Hukuk Mahkcmelerinde 
bilirki~i olarak listeye kaylf olmak isteyenlerde aranacak niteliklere iIi~kin listeyc kabul 
~artlarI, ba~vuru usulii ve ba~vuru dilek~esine eklenecek bclgeleri ihtiva eden Uan 
metni ile ba~vuru ornegi ekte gonderilmi~ olup ilan metninin bir orneginin Adliye 
divanhanesine asdmasl, birer orneginin kamu kurumu niteliginde meslek 
kurulu§larmdan Sanayi ve Ticaret Odasl Ba~kanbgma, Tabip odasl Ba,kanbgma, Esnaf 
Odalarl Birlik Ba~kanbgma, Serbest Mali Mii~avirler Odasl Ba§kanbgma, Baymdlrbk 
ve iskan Miidiirliigii, Emniyet Miidiirliigii, Kadastro Miidurliigii, TarIm iI Miidiirliigii, 
Belediye Ba~kanhgl, Bankalar, Ziraat odasl Ba~kanbgma, diger gerekli goriilen _ tum 
kamu kurum ve kurulu~lanyla kamu kurumu niteliginc haiz _mcslck kurulu§larma 
gonderilerek _!!.. 1.15 Ekim 2015 tarihine kadar) ilan edilerek sonucundan bilgi 
verilmesine de1aletleriniz arz olunur. 

Ibrahim iLHAN 
Ada1et Komisyonu 

Ba~karu 
36130 

DAGITIM 
U~ak Cumhuriyet Ba~savclhgma 
Banaz, Sivash, E~meCumhuriyet Ba~savClbgma 
Bilgi i~lem Sefligine 

• Du evrak eJektronik imza ile imzalanml~ olup DYS Dzerillden gonderilmi§tir. Aynca fiziki olarak gonderilmeyecektir . 

. UYAP Bili~im Sisteminde yer alan bu dokOmana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden H44TiIz - urKlnRr - Xyj6eiQ - JSxi9M - kodu ile eri~i:bilirsiniz 

http://vatandas.uyap.gov.tr


iLAN 

USAK ADLi YARGI iLK DERECE MAHKEMESi 
ADALET KOMiSYONU BASKANLIGINDAN 

Adalet Bakanligl Hukuk i~leri Genel MildilrlUgilnOn 11.04.2012 tarih ve 2012/]429/9057 
saYl~l yazIlarl fizer,ine v~ 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yaytmlanarak yilrUrllige giren " Bo\ge 
Adhye Mahkemesl Adh Yargl Adalet Komisyonlannca BilirJd~i Listelerinin Dilzenlenmesi Hakktnda 
Yonetmelik" geregince: 

U ak merkez ve miilhakat Adli elerinde mevcut HUKUK 
MAHKEMELE ND~ .ihtiya£ d uyulan, ~aglda yazdi aJanlarda bilirki~ilik yapmak isteyen ve gerekli 
~artlarl ta1?lyanlann tespltl yapdarak listeleri belidenecektir: 

UZMANLIK ALANINA GORE IHTiYAC DUYULAN BILtRKtStLIKLER : 

l-Ziraat, in~aat, makinc, petrol, jeoloji, flZik, jeoflZik, maden, tekstil, endilstri, i~letme, 
orman, harita, elektrik, bilgisayar ve elektronik, su (irilnleri, gJda, ~evre, kimya gibi tUm 
mUhendislik dallarl ile mimar, 

2- 1§~i hak ve alacaklan konularlnda uzman bilirki~i, rilcuan tazminat, hizmet tespiti, 
SGK i,lemleri konularmda uzman bilirki,i, haczedilmezlik ~ikayeti, itirazm iptali, maddi ve manevi 
fazminat dsvalarmda makine mOhendisi, if g(ivenliAi uzmam (3'lU bilirki,i hcyeti) hesap bilirki,isi, 
sosyal gilvenlik uzmanl, aktnerya uzmaDl, maluliyet OranlDJD tespiti, istirdat, arsa, arazi, biDa 
rayi~leri, io,aat i,leri, kamula~tlrma alanlarmda bilirki~i, ara~ slam sahmlarmda uyu~mazbklardan 
anlayan bilirki,i, ticari m,ldler, maldne ve bammaddelerden anlayan bilirki,i, alt yapl hizmetleri 
ile i1gili su, kanalizasyon ve benzeri konularda bilirki,i, 

3-Doktor, norolog, biyolog, sosyolog, vcteriner, pedegog, psikolog, eczaclbk, ila~ ve 
medikal konusunda uzman olan kitiler, 

4-Trafik bilirki,isi, (frafik kazalarl ve trafik kaYltlarmda uzman), tren kazalarmda 
uzman olan ki,iler, ayrlca adli tap kurumu trafik ihtisas dairesi ile ilgili bilirki,i, 

5~TUm dillerde (ingilizce, GUrcUce, Osmanhca, Almanca, FranslZca, Ktirt~e vs. ayrlca 
sa!lr ve dilsizler i~in) her tUrlft tercilman, rehberlik ve psikolojik danltmanbk alanmda bilirki,i, 

6~Kooperatjf konusunda uzmanh!l o)ao Id,iler, marka ve patent konusunda uzmanbAI 
olan ~iler, bankacdlk konusunda uzman olan ki,iler, eJektromanyetik dalga (U~tlmil ve elektronik 
terazi ol~Umli konusunda uzmanhg. olan ki,iler, tanmsal sulama teknikeri, asfalt ve demiryoilarl 
hasarlan konusunda, yaogm bilirki,isi, sosyaJ hizmet uzmanl, dericilik konusunda uzman olan 
ki,Uer, hesap uzmaDlt rotograf~l, rekJamclllk, otomobil yedek par~alan, aralj degeri ve motor 
tamircili~i, (kaporta, elektrik, ilj dOJeme vb.), ktrtasiye, marangoz, tIbbl tas8nm, su tcsisat~lsl, 
kuatOr, kozmetik, moda tasarlm, Urlin tasarlmelSl, gozltik~ti, elektrik malzemeleri, ayakkabl 
uzmanl, camCI seramik Ur(inleri, arkeolog, sanat tarih~isi, baskJ ve matbaa konusuoda uzman olan 
ki~iler, CD, DVD, kaset, video kaydl, TV yaymlannm \!6zilmli ve yaym akt~larlUlD tespiti j]e 
materyallerin incelcmesi, MSN kayItJanmn ~oznmii, bUDlsrlD kopyalanmasJ, fogaltdmasJ 
konusunda uzmanlt~ olan ki~iler, fehir planclsl, kuyumcu, mfilk ve emlak konularlDda bilirki~i, 
teleron mesajlarmm \!ozOmOnden anJayan bilir~i, ikinci el e~ya allp satan e§ya tespit bilirki~jsi, 

7· Mali mUsavir, hukuk~u, Yargltay i~tihat1an baklonda avukat, i, hukuku ve sosyal 
giivenlik hukuku, i, glivenligi onlemleri, i§ kazalan, i~~i saghg), vergi hukuku, klymetJi evrak 



hukuku, tiearet hukuku, tasfiye memurlu~u, tahkim ekspertis tahUl kayyumluk vasilik oz. " ,
sermaye tesplti, §irket birle~meteri vc bolUnmesi, sermaye artmm, sermaye azaltlhnasl, kambiyo 
ve giimriik mevzuab, tabela-reklam, 

8:-itirazm iptali, alacak, tazminat davalarmda ticari defter ve kaYltiar Uzerinde 
yaptmlan bilirki§i incelemcleri, tapu iptali, tesciI~ el atmanm onlenmesi, ydom, tcnkis davalarmda 
kadastro teknisyeni ve tapu fen memuru, fikri ve slDai haklara m,kin endOstriyel tasarlm, faydah 
model ve patent konusunda, aktiierya hcsap (olUm ve cismani zarar sebebiylc maddi tazminat 
hesabl) konusunda bilirki~i, 

l-LISTEYE KABUL SARTLARI 

a) Ba,vuru taribinde fiU ehliyetine sabip olmak. 

b) Bilirkisilik yanacaib alanda en az fis: YJlhk mesleki deneyime sahi!] olmak, 

c) Arfa ugraml~, ertelemni, olsa dahi Devlete or,1 i,lcnen su~lar ile zimmet, 


irtikap, rn,vet, hlrslZhk, doJandtrlcdtk, sabtecilik, gilveni kiitiiye kullanma, hileli iOas gibi bir 
su~tan veya ka~ak~lltk, resmi ihale ve ahm sattmlara fesat karJ,tlrma, ger~ege aykJn bUirki§ilik 
yapma, yalan tanlkhk ve YRlan vere yemin sudarmdan birivle hiikiimUl bulunmamak, 

~) Disiplin yonunden meslekten va da memurivetten elkarJimaml, olmak vcra sanat 
icraslDdan gedci olarak yasakh durumda olmamak, 

d) Daha once kendi ist~i dl~mda bir bilirkisi listesinden Clkar&lmaml§ olmakl 

e) Komisyonun yargl ~evresinde oturmak veya mesleki faaliyetini iera etmck.l 
t) Baska bir komisyonun listesinde kayatll olmamak, 
g) Meslek mensubu olarak gorev yapabilmek i~in mevzuat taraflDdan arandan 

~artlarl haiz olmak, 
g) MesJegini iera edebilmek i~in berhangi bir mesick kurulu§una kaydh olmak 

zorunda oJanlar h;in, kaYltb olunBn meslek kurulufunun mevzuatJna gore bilirki§ilik yapabilmek 
j~jn· uzmanbk alanlDl glisteren sertifika. uzmanhk belgesi. yetki belgesi ve benzerlerinin 
almmasIDm zarunlu ofduiu hallerde bu belgeye sahin almak gerekir. 

l1-BA~VURU USULfJ: 

Bilirki§ilik yapmak amaClyla listeye kaydolmak isteyenler 31 Eldm 2015 tarihine kadar 
Usak Adli Yargl ilk Derece Mabkemesi Adalet Komisyonu 8askanhRma mathu diiek~e He (Mat~u 
dilekQe Adalet Komisyonu Ba~anh~l veya bulunulan yer Cumhuriyet Ba§savclbklanndan temtn 
edilebilir) sahsen veya kay)tll olunan oda, eahsJlan kurum ve kurulus araclbgryla da yanllabilir. 

Basvuru dilekcesinde ayrlca TUrJdye Cumburiyeti kimlik numarasl ile verrri kimlik 
numarasl ve bilirkisiye ait banks besap bilgilerinin belirtilmesi gerekir. Bu tarihten sonra 
komisyona ulasan dilekeeler deierlendirmeve abnmayaeaktJr. 

Ill} BASVURU DiLEKCESiNE EKLENECEK BELGELER: 

a) Tilrkiye Cumhuriyeti vatanda§lan iyin T.e. kimJik numaraSI, yabancdar i~in 
pasaport ve 'f8b,ma iznini gosteren· beIge, .. . . • . 

b) Komisyonun yargl ~evresinde oturdugu ya da mesJeki faallyetJerml yUrilttUgOne 
dair yazdi beyam, • .. .. 

c) Uzmanbk alamna iJi,kin diploma, rubsatname, sertlflka ,veya yetki belges I glbl 
belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruJu!1 veya komisyonca onayh ornegl, 



iI.__ 

~) Meslegini icra edebilmek i~in herhangi bir meslck kurulu~una kaylth olmak zorunda 
olanlar i9in mesiek kurulu~una tiye olduguna dair son bir ay i~erisinde ahnml~ oda faaliyet belgcsi veya 
oda kay)t bclgesi, 

d) Bilirki~ilik yapacagl alanda en az ii~ ydhk mesJeki dcneyime sabip oldugunu 
gostercn beIge, . 

e) Disiplio yHounden meslekten ya da memuriyetten ~Jkardma cezaSJ almadlgm8 ve 
sanat icrasmda ge~ici olarak yasakll durumda olmadlgana dair kaYltb oldugu mesIck kurulu~u ya 
da Itah~tlgl kurum veya kUfululjtan alacag. beIge, 

f) NOfus cUzdam amegi eklenccektir. 
Bir oDeeki yda ait listede kay.tb olanlardan (a), (c), (f) beDleriDdc saydan belgeler 

istenmcyecektir. 
y apJlacak ba~vuru)arm incelenmesi sonucunda Iisteye kabul edilenlere ait kesin 

olmayan liste 2t KaslDJ taribinde U~ak Adliyesi ilan panosuna asdarak ilan edilecektir. 
Listcye kabul edilenler 14 Arallk 2015 Pazartesi giinU saat 09.00'da yemin etmek 

iizere Usak Adli Yargl ilk Derece Mabkemesi Adalet Komisyonu BaskRnhemda baur bulunmalarl, 
iLAN olunur. 28.09.2015 

'jJ'~""-"fwkam 



ADLt YARGI iLKDERECE MAHKEMESI ADALET KOMISYONU BASKANLIGI'NA 
USAK 

Hukuk Mubakemeleri Kanunu Yllnetmelitine Glire II Adli Yargl AdaJel Komisyonlarmea Bilirkj~i Listderininin 
Dtizenlenmesl Hakkmdakl YUnetmeUk geretince U,ak Adli Yargl ilk Derece Mahkemesi Adalet Komlsyonunuzca bu 
bU.~llsta yapllan llaa nedeoiyle; 

A~atlda uzmanllk slamml bellrttl4im konularda Hukuk mabkemeleri bl1irki~i listesine almmak Uzere ilanda belirtiien 
belgeler ekte sunulmu,tur. 

Gereiini takdirlerinize IIrZ ederim. 1 12015 

Adl SoyadJ 

t j . t I 

Imza 

B L RKI$J B.M)VURU B LG LERIj 

T.e. 
Kurumu U~AK 

Adli Varga 11k Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Ad. Soyad. CIDslyetl FotoirafErkek 0 KadlD 0 

Doiium Yerl ODium Tarlhi (Gfin/Ay/YII) Medeni Durumu 

Evli 0 Bekar 0 BA~VURUNO 

20151 ................. 
T.e. KiMLiK NO VERGi KiMLiK NUMARASI BAGLl OLDUGU VERGj DAtRESi 

Sablka Kaydl Var MI? Mahkumiyete Neden Olan Suvu Mahkumiyeti Var tse; 
VaT 0 Yok 0 

Qjtrenim Durumu SUresi YII Ay GUn 
0 0 0 

Beige Tilrii (Diploma. Ruhsatname, Sertifika gibl) ; Sonucu TecH Af ParaCez. lnfaz 
D 0 0 0 

EN SON ~ALII;ITlG] KURUM VEYA KURULU$ tKAMET ETTiGi lujL~E 

BIIdRKI~t LtSTELERlNtN o.trZENLENMESINE ESAS ALlNACAK OLAN 
MESLEGi: BOLflM VE UZMANLIK ALANLARI 

SORESt: 

TEBLIGATA YARAR ADRES B..!LGILERI 

t~ VERi ADRESt: EVADRESi: 

I, Tel: Ev Ttl: 
GSM : 

NOT: Varsa l>ncekj ylla ait BASVURU NO: 


