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İ   L  A  N 
 
 

 Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından; 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesinin birinci fıkrası hükmüne  göre  
hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 
Adalet Komisyonunca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik 
gereğince;  2017 yılı için Trabzon Merkez ve Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları 
ile Ceza Mahkemelerince ihtiyaç duyulan bilirkişi uzmanlık alanları, başvuru şartları, 
başvuru usulü,  ve başvuru dilekçesine eklenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
 

 İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI            : 
 Kriminal ve Olay yeri inceleme ( Silah, Parmak izi, olay yeri, kroki ) Ulaştırma 
konusunda trafik bilirkişisi, ölü muayene ve otopsi işlemlerinde delillerin toplanması 
ve değerlendirilmesi, tıbbi belgelerin incelenmesi bakımından uzman, suç eşyası ile 
ilgili değer tespiti uzmanı, ölümü trafik kazalarında ve iş kazalarında ve iş kazaları 
vukuunda trafik kürsüsü uzman bilirkişi, sahtecilik suçlarında yazı ve imza 
mukayesesi uzmanı, resmi ve yarı resmi kurum ve kuruluşlara ait dokümanların- 
belgelerin incelenmesi hususunda uzman, belediyeleri ilgilendiren konulur uzmanı, 
yeminli uzman mali müşavir, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, inşaat, elektrik, elektronik 
ve makine mühendisi , gıda mühendisi, çevre mühendisi, gemi mühendisi,bilgisayar 
uzmanı, tapu ve kadastro mühendisi, harita mühendisi, mimar, 6136 sayılı kanuna 
göre silah inceleme uzmanı, sosyolog, pedagog, patlayıcı madde uzmanı, çalınan 
eşyanın değeri yönünden ( kuyumcu, beyaz eşya ve telefon) bilirkişisi, mobilyacı, 
demirci dallarında bilirkişi, adli tıp uzmanı, diş hekimi, olay yeri hırsızlık ve 
dolandırıcılık alanında uzman, kimya mühendisi, tekel ürünleri uzmanı, sosyal 
hizmetler alanında uzman, kaçakçılık uzmanı, uyuşturucu madde uzmanı, sesli ve 
görüntülü kaset ve CD ler hususunda uzman, fotoğraf bilirkişisi, ziraat mühendisi, 
orman mühendisi, su ve fen mühendisi, jeoloji mühendisi, yangın alanında uzman, 
araç bilirkişisi, menkul değerler uzman, gayrimenkul uzmanı, meraya tecavüz 
uzmanı, itfaiye alanında uzman, oto tamiri ve oto elektrik alanlarında uzman, 
arkeolog, sanat tarihi uzmanı, sahte para uzmanı, hesap uzmanı, Mali bilirkişilik 
(Bankacı, serbest muhasebeci ve mali müşavir ) sağır ve dilsizler için tercüman, 
yabancı dil ile ilgili  ( Almanca, İngilizce, Rusça, Gürcüce, Azerice, Fransızca, 
Felemenkçe, Farsça) tercüman, markalar ve patent konusunda uzman, eski yazı ( 
Arapça- Osmanlıca, Rumca, Lazca, Gürcüce, Kürtçe ) okuma ve tercüme etme 
hususunda uzman, S.S.K konusunda uzman, kıdem tazminatı konusunda 
uzman,vergi hukuku uzmanı, uzman maliyeci, eczacı, muhasebe uzmanı, rehberlik 
ve psikolojik konularda uzman, iktisat bölümü ( iş hukuku, iş güvenliği, kooperatif 
muhasebesi) konularında uzman, kumar oynatmak ile ilgili ( rulet ve langırt masası ile 
eşyaları) uzmanı, Lunapark eğlence araçları, Köy İdareleri, köy tüzel kişiliği ve 
köylere hizmet götürme birliği ile ilgili konular uzmanı, su ürünleri mühendisi uzmanı, 
hurdacı, maliyet analizi yapabilen meteoroloji mühendisi, internet ve diğer gelişmiş 
iletişim araçlarından kaynaklanan suçları araştıracak  yazılım mühendisi, 
telekomünikasyon ve haberleşme mühendisi, amatör radyocu, telsiz uzmanı, takı, 
tasarım, anestezi ve optisyenlik alanlarında uzman, yerli, yabancı sigara üretimi ve 
bandrolleri üzerinde kaçakçılık konusunda inceleme yapabilecek uzman, 
 
 

 



 BAŞVURU ŞARTLARI  : 
           1)  Gerçek Kişilerin ; 
 a) Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak. 
 b) Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük, 67 yaşından büyük olmamak. 
 c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak. 
 d) Affa uğramış Ya da ertelenmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet 
kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet 
sırlarını açığa vurma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından 
biriyle hükümlü bulunmamak. 
 e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat 
icrasında geçici olarak yasaklanmamış olmak. 
 f)  Trabzon il çevresinde ( Komisyon sınırlarında ) oturmak veya mesleki 
faaliyeti icra etmek. 
 g) Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak. 

2) Tüzel Kişilerin  ; 
a) Halen faaliyetlerine devam ediyor olmak, 
b)Listeye kabul edilen tüzel kişilerin adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi 

yada kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir. 
 

 BAŞVURU USULÜ  : 
 Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler başvuru formu 
eksiksiz doldurmak suretiyle başvuruların Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 
Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen yapabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, 
çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile başvuru tarihinin son günü  31 Ekim 2016 
Pazartesi günü mesai bitimine kadar  Başkanlığımızda olacak şekilde  müracaatta 
bulunabilirler. 
 
 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER   : 
 Başvuru formu Trabzon Adliyesi İnternet Sitesinden www.trabzon.adalet.gov.tr 
temin edilebilir. 
 a) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 b)Trabzon ili sınırları içerisinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini 
yürüttüğüne dair belge. 
 c) Adli sicil kaydı (Arşiv kaydını da kapsar şekilde) 
 d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı 
örneği. 
 e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu 
gösteren belge. 
 f)   2 adet vesikalık fotoğraf (Bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) 
 
   Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda şirketler için ticaret sicil 
memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğerleri için halen faaliyetine 
devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir. 
 
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ    : 
 Komisyonumuzca süresinde yapılan başvurular,( Yönetmenliğin 9. madde (b) 
bendi gereğince 30 Kasım 2016  Çarşamba gününe kadar değerlendirilerek iş bu 
ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksiksiz olması yada 
başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre İl Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 

http://www.trabzon.adalet.gov.tr/


Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki listeye kabul şartlarına haiz olmaması halinde 
talebinin reddine karar verilecek, redde ilişkin karar ilgisine tebliğ olacaktır. 
 Talepleri uygun görülenlerin adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, 
uzmanlık alanlarına göre sınıflandırmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır 
bulunması gereken  tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile Adliye 
Divanhanesinde ilan edilecektir. 
 
 YEMİN                         :  
 Listeye kabul edilenlere, 09 Aralık 2016 Cuma günü 14:30-16:00 saatleri 
arasında bilirkişilik başvuru sıra numarasına göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 64 üncü maddesinin 5. fıkrası uyarınca Trabzon Adliyesi Toplantı 
Salonunda  yemin ettirilecektir.  
 
 LİSTELERİN İLANI       : 
 Yemin eden bilirkişilerden oluşan listelerin bir örneği  31 Aralık 2016 tarihe 
kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet 
Bakanlığına, İl çevresindeki Adli Yargı Adalet Komisyonlarına  ve Trabzon 
Mahkemelerine, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Mahkemelerine de 
duyurulmak üzere  Merkez ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak 
gönderilecektir. 
  
 Kesinleşen bilirkişi Listesi ayrıca www.trabzon.adalet.gov.tr adresinde 
yayınlanacaktır. 
 İlan olunur. 10/10/2016 
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