
ANTALYA BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

05-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Bilirkişilik Başvurusunda Bulunanlardan Evrakı  Eksik Olanların Listesi

18.12.2018

SIRA NO BAŞVURU NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI EKSİK OLAN BELGELER

1 587962 359*****526

2 581074 450*****494 ABDULHAMİT KUK

3 572652 125*****452 ABDULLAH ABALI

4 585655 201*****108 ABDULLAH BODUR

5 584749 329*****804 ABDULLAH BURUNSUZ

6 590719 121*****258 ABDULLAH DÖNMEZ

7 574488 166*****488 ABDULLAH DURAK

8 581668 191*****766 ABDULLAH GENÇ

ABDULHALUK 
KÜÇÜKASLAN

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Sivil Havacılık” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin uçak, havacılık ve uzay, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği, havacılık elektrik ve 
elektroniği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olduğuna dair belge veya Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarında uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Havayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında üniversitelerin ilgili fakülte veya yüksek 
okullarının ulaştırma ve lojistik ile sivil hava ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi gibi lojistik ve havacılık ile 
ilişkili alanlarda eğitim veren bölüm mezunu olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Karayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında,  üniversitelerin ulaştırma ve lojistik 
alanlarında eğitim veren bölüm mezunu olmak veya ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3 ya da ÜDY 4 belgelerinden birine sahip 
olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu temel uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanlarının her birinden en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar ” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge. 
□ Başvuruda bulunduğu “Halk Eğitimi” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren eğitim fakültesinden 
mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin özel eğitim 
öğretmenliği, özel eğitim bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler 
öğretmenliği bölümlerinden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında en az 5(Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvurduğu Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme, Yapı 
Değerleme” alt uzmanlık alanlarında aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme 
Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.



9 578866 566*****968 ABDULLAH YÜRÜK

10 582239 301*****076 ABDURRAHİM BİRGİN

11 572320 243*****432 ABDÜLKADİR ÇAKIR

12 568699 550*****054 ADEM ARABACI

13 576841 230*****616 ADEM ÇİVİK

14 570715 353*****654 ADEM DOĞRU □ Disiplin yönünden görev belgesi.

15 589044 614*****472 ADEM SERT

16 576670 107*****448 ADEM TOKAÇ

17 590729 175*****290 ADEM TOKSÖZ

18 579553 243*****412 ADEM YÜCESAN

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme- Taşınmaz Geliştirme) uzmanlık alanında aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” 
katıldığına dair belgesi.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma” uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya 
bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge ve bu uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Çok Geniş Ölçekli Bütünleşik Devreler,Donanım,Sinyal Resim ve Konuşma 
İşleme,Telekomünikasyon ve Büyük Ağlar alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin 
elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği 
bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Aküler, Piller,Antenler, Aydınlatma, Bina Tesisatı, Elektrik Kazaları, Elektrik Motorları, 
Elektrikle İlgili Ürün İmalatı, Bakım, Onarım ve Montajı, Elektrikli Ev Aletleri, Elektronik Güvenlik Sistemleri, 
Elektronik Haberleşme Cihazları Dâhil Her Türlü Elektronik Cihaz Gibi Menkul İşletme Tesisatının Değerlemesi, 
Fiber Optik, Gömülü Sistemler, Hava Meydanları Elektrifikasyonu, Jeneretörler, Kablolar, Kablolu ve Kablosuz 
İletişim,Kaçak Elektrik Kullanımı, Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS),Konum Belirleme (GPS), Araç Tanıma, Araç 
Takip Sistemleri, Otomasyon, Mekatronik ve Robot Tekonolojisi, Otomasyonlar, Radar ve Sonar,Sayaçlar, Sensörler, 
Scada, Seslendirme/Konferans Sistemleri,Sinyal, Görüntü ve Ses/Konuşma İşleme, Sinyalizasyon, Televizyon, Tıbbi 
(BİYOMEDİKAL) Cihazlar ve Teknolojisi, Topraklama ve Yıldırımdan Korunma, Uydu ve Uydu Üzerinden İletişim 
uzmanlık alanında Uzmanlık alanı kapsamındaki alt 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 olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Asansörler, Vinçler, Yürüyen Merdivenler” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi 
veren mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Elektrik Enerjisi, Enerjİ Dağıtım Sistemleri, Enerji İletim Hatları, Enerji Üretim Tesislerİ 
(TERMAL, HİDROLİK, RÜZGAR, GÜNEŞ, NÜKLEER, VB.)
Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, YardımcI İmalat, Bakım Onarım ve Ticaret uzmanlık alanında alt 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 olduğuna 
dair lisans belgesi. 

□Başvuruda bulunduğu “Fotoğrafçılık” uzmanlık alanı için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen 
ustalık belgesi veya 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık, esnaflık belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu  “Motorlu Araç Değer Kaybı” alt uzmanlık alanında  kara araçları dalında sigorta eksperliği 
ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında uygun üniversitelerin lisans 
eğitimi veren ilgili fakültelerinin mühendislik, iktisat, işletme, otomotiv, sigortacılık bölümlerinden veya bankacılık 
ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge  ya da sigorta eksperliği ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu  “Aktüerya ve Sigorta” uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Otomobiller, Bisikletler, Motosikletler,Ağır Vasıtalar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin 
lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin ulaştırma ve lojistik, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, deniz ulaştırma 
işletmeciliği veya makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge veya üniversitelerin lisans eğitimi 
veren mühendislik fakültelerinin otomotiv mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge. 
□ Başvuruda bulunduğu “Taşımacılık” uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge. 
(YENİ TARİHLİ)

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.  



19 582221 419*****642 ADİL BAĞCI

20 572750 187*****330 ADİL YILMAZ

21 574712 499*****558 ADNAN DURAK

22 569826 212*****418 AHMET ADALI

23 573905 181*****416 AHMET ATMACA □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

24 571643 288*****332 AHMET CAN

25 579020 237*****820 AHMET ÇELİKEL

26 568672 366*****882 AHMET DEVRİM ÖNÜN □ Disiplin yönünden görev belgesi.

27 572578 146*****774 AHMET DOĞANER

28 573539 154*****594

29 570382 513*****834 AHMET ER □ Disiplin yönünden görev belgesi.

30 569533 289*****156 AHMET FİDAN

□ Başvuruda bulunduğu "Adli Trafik" alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için adli trafik alanında hizmet veren 
resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde sertifikalandırıldığına dair belge veya 
uzman olarak yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalıştığına dair belge ve alanında sertifikalandırıldığına dair 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında en az en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı Kurumdan disiplin yönünden görev belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Olay Yeri İncelemeleri ” alt uzmanlık alanında İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge veya uzman olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge vey aüniversitelerin 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu  “Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi” alt uzmanlık alanında Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinde 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir 
belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Arazi ve Arsa Değerleme” alt uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimi gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi” uzmanlık alanının alt uzmanlık  alanlarında 
Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi ve bu alanda 5 (Beş) yıllık 
deneyimi gösterir belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 

AHMET ENGİN 
GÜMÜŞTEKİN

□ Başvuruda bulunduğu “Bina ve Tesis Yönetimi ve Uygulamaları, Gayrimenkul  Değer Haritalarının Üretilmesi ve 
Kullanımı, Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Proje Değerlemesi, Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri, Gayrimenkul 
Yatırımları ve Finansmanı, Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre (TMS) Varlık Değerleme 
İşlemleri, Gayrimenkullerin Yönetimi, Kullanımı, Korunması ve Çevre Tazminatları, İnşaat İlerleme Seviyesi 
Analizi, Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi , Tarihi Yapılar Ve Koruma Alanlarının Değerlemesi, Yabancı Gerçek 
Kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi Ve Taşınmazlarının Yönetimi, Yapı Kooperatiflerinin 
Taşınmazlarının Yönetimi, Yapı Maliyeti ve Tespiti “ alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme 
konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yaptığına dair belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge. (Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği)
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. (Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği)
□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi “ temel uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Organik Tarım, Seracılık, Tarım İşletmelerinin Planlanması Ve Projelendirilmesi, Tarımsal 
Ürün ve Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçların Değerlemesi” altı uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir 
belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.



31 572109 466*****018 AHMET GÜRBÜZ

32 573335 321*****326 AHMET KÜPELİ

33 573326 237*****304 AHMET ORPAK

34 587267 347*****494 AHMET RİFAT KORUR □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

35 568067 351*****056 AHMET SAĞDAŞ

36 582807 214*****290 AHMET SERKAN YILDIRIM

37 572568 321*****174 AHMET SİPAHİ

38 570683 340*****180 AHMET SÜRÜCÜ

39 583356 191*****174 AHMET TEKİN □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

40 574950 130*****018 AHMET TOPÇU

41 589867 598*****488 AHMET ÜN

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Yönetimi” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt 
uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Eğitim Yönetimi ve Teftişi” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren eğitim 
fakültesinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu  işletme Yönetimi” uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler 
fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair lisans belgesi veya kurum veya 
kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yaptığına dair belge. 
□ Başvuruda bulunduğu “İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için; üniversitelerin İnsan 
Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları 
birimlerinde yönetici pozisyonunda çalıştığını gösterir belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Tıp” uzmanlık alanında lisans ve uzmanlık belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu” Adli Belge İncelemeleri” alt uzmanlık alanında İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge veya uzman olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge  ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge veya alt uzmanlık alanında adli tıp uzmanı veya üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi mezunu olup belge 
incelemeleri alanında en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş;  B ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvurduğu uzmanlık alanı kapsamındaki alt 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 olduğuna dair lisans belgesi.
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 

□ Adli Trafik uzmanlık alanında trafik polisi olarak çalıştığı süreleri gösterir görev belgesi.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “ Biyometri ve Genetik” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ziraat 
fakültesinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.



42 568460 237*****894 AHMET YARDIMCI

43 569612 313*****634 AKAR ARDAHANLIOĞLU

44 573758 328*****290 AKIN TIKIROĞLU

45 577363 268*****244 AKİF KARABULUT

46 595647 201*****896 ALAATTİN KAYA

47 580077 263*****822 ALEV ERDAT

□ “Elektrik Kaynaklı Yangınlar” alt uzmanlık alanındaki başvurusu için; üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□“Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvurusu için; üniversitelerin lisans 
eğitimi veren mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik veya makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna 
dair lisans belgesi. 
□“Enerji Dağıtım Sistemleri, Enerji İletim Hatları, Güneş Enerjisi” alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişik başvurusu 
için; 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 olduğuna 
dair lisans belgesi.
□“Biyoistatistik” alt uzmanlık alanındaki bilirkişilik başvurusu için;Üniversitelerin tıp fakültesinden mezun olduğuna 
lisans belgesi ve biyoistatistik alanında uzmanlık belgesi.
□“Bilgisayar” temel uzmalık alanının başvurduğu “ Bilgi Sistemleri (Uygulama, Donanım, Haberleşme ve Kablosuz 
Ağlar, İnternet ve Multimedya, Yapay Zeka, Yazılım” alt uzmanlık alanları için; Üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya 
bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi. 
□ Çalıştığı kurumdan disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ya da geçici 
olarak sanat icrasından yasaklı olmadığına dair belge.

□ “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki başvurusu için; aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” 
katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik başvurusu için; 
Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
Makine temel uzmanlık alanın alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için ; en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini 
gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ Makine temel uzmanlık alanındaki başvusu için meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içerisinde alınmış 
oda faaliyet veya oda kayıt belgesi. 
□ Makine temel uzmanlık alanındaki başvurusu için, mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli 
olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi”  alt uzmanlık alanında Üniversitelerin lisans eğitimi veren 
fakültelerin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında; 
Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna 
ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğuna 
veya bilirkişilik yaptığına dair belgesi ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim aldığına 
dair belgesi.                                                

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bağlı olduğu meslek odasından en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Marka ve patent vekilliği için; Türk Patent ve Marka Kurumunun patent ve marka siciline kayıtlı olduğuna dair 
belge.



48 579758 196*****964 ALEV ÖZDEMİR

49 582500 229*****146 ALİ ABBAS YILMAZ

50 595228 531*****634 ALİ ÇAPAR □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi.

51 584143 349*****494 ALİ ERKUT

52 572742 231*****112 ALİ İHSAN ÖZTÜRK

53 569467 341*****028 ALİ RIZA ÇOBANOĞLU

54 575032 397*****530 ALİ TEMEL

55 576379 250*****754 ALİ ULUKAYA

56 572782 331*****762 ALİ YILDIRIM □ Çalıştığı kurumdan disiplin yönünden görev belgesi. 

57 571640 137*****346 ALİ YILMAZ □ Disiplin yönünden görev belgesi.

58 570639 121*****586 ALİM ŞADAN

59 579736 289*****820 ALİYE ERBİL GÜZEL

60 581914 325******696 ALPCAN TÜRKYILMAZ

61 573007 150*****592 ALPER ALKAYA

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Bağımsız denetçi belgesi yarım taranmış olup tam olarak taranıp tekrar sisteme yüklenmesi.

□ Adli Trafik uzmanlık alanında, İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle 
çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikası olduğuna dair belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□  Yurt İçinden Alınan Vergi, Resim, Harç ve Mali Yükümlülükler” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi 
veren ilgili fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden mezun olduğuna dair lisans belgesi veya 
Maliye Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalışıyor veya çalışmış olduğuna dair 
belge ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) Ruhsatına sahip 
olduğuna dair belge veya Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belgesi.
□“Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt 
uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Otomotivler, Bisikletler, Motosikletler, Ağır Vasıtalar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin 
lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin ulaştırma ve lojistik, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, deniz ulaştırma 
işletmeciliği veya makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık” uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler 
fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge veya bankalarda ya da ilgili 
kurum veya kuruluşlarında yönetici, uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Alkollü ve Alkolsüz İçecek Üretimi” alt uzmanlık alanında, uzmanlık alanı kapsamındaki 
alt uzmanlıklara uygun üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin gıda mühendisliği, kimya 
mühendisliği, ziraat mühendisliği,  su ürünleri mühendisliği bölümleri veya veterinerlik fakültesinden mezun 
olduğuna dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.
□ Çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ve 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.



62 578185 166*****930 ALPER DEVECİ

63 595598 340*****698 ALPER ERDEM YAMANLAR

64 595493 197*****306 ALPER GÜNAY

65 584691 132*****496 ALPER KARTAL

66 584689 219*****058 ALPER KORKMAZ □ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

67 595793 118*****574 ALPER TUNGA NURİ ÇİMEN

68 583543 426*****318 ANDAÇ GÖRGÜLÜ

69 579080 184*****506 ANIL İNCEKAŞ

70 578695 282*****794 ARMAĞAN BATI ÖZDEMİR □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

71 580709 168*****314 ARMAĞAN ÖLMEZ

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Markalar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun 
olup marka, patent vekili olduğuna dair belge veya ilgili kurum veya kuruluşların uzmanlık alanına uygun 
birimlerinde çalıştığına dair belge. 

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Psikoloji” alt uzmanlık alanında  psikoloji lisans mezunu olup klinik psikoloji alanında 
yüksek lisans yaptığına dair belge veya adli psikiyatri klinikleri veya adli psikiyatri alanında bilirkişilik yapan 
kurumlarda en az beş yıl psikolog olarak çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” altı uzmanlık alanların9da üniversitelerin tıp fakültesinden 
mezun olduğuna dair belge veya ilgili alt uzmanlık alanına ait Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen tıpta uzmanlık 
ve bulunması halinde yan dal uzmanlık belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma)” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Sağlık/Hastalık Sigortaları” alt uzmanlık alanında tıp doktoru olduğuna dair belge ya da 
sağlık, hastalık ve ferdi kaza dalında sigorta eksperliği ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için; üniversitelerin İnsan 
Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları 
birimlerinde yönetici pozisyonunda çalıştığını gösterir belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Sağlık/Hastalık Sigortaları ve İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş) 
yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “"Adli Trafik" alt uzmanlık alanında adli trafik alanında hizmet veren resmi kurumlarda en 
az 5 yıl süreyle çalışmış olduğuna dair belge  ve bu süre içerisinde sertifikalandırılmak veya uzman olarak 
yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 
ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olduğuna dair belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Yangın Ve Doğal Afetler İle Mühendislik Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında  
üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin mühendislik, iktisat, işletme, otomotiv, sigortacılık 
bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge  ya da sigorta eksperliği 
ruhsatı belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Sağlık/Hastalık Sigortaları” alt uzmanlık alanında tıp doktoru olduğuna dair belge  ya da 
sağlık, hastalık ve ferdi kaza dalında sigorta eksperliği ruhsatı belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.



72 582389 136*****438 ARZU KIRBAÇ □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

73 580130 394*****656 ARZU TALAN

74 572931 521*****112 ASLI ŞİMŞEK

75 584922 160*****332 ASLIHAN KOÇ

76 573042 507*****912 ATA GÖKSEL GÜR

77 590987 451*****632 ATİKE NUR DURAK

78 581294 232*****878 ATİLA BİLGİÇ

79 578794 287*****466 ATİLA ÇORUH

80 572216 337*****390 AYDIN DUMAN

81 578924 382*****378 AYGÜN EREN

82 573367 329*****718 AYHAN ÖZASLAN □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

83 570489 186*****226 AYHAN PAÇALI

84 575430 238*****036 AYNUR ÖZER □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Patent vekili olduğuna dair belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu odadan 
aldığı görev belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Ziraat Fakültesi lisans diplomasının çift taraflı taranarak sisteme yüklenmesi. (Yalnızca arka yüzü taranarak 
eklenmiş)

□ Başvuruda bulunduğu “Raylı Ulaşım Sistemleri” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, lisans diploması 
yanında ayrıca bu alanda en az 5 yıl çalışma deneyimini gösterir belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Hizmetler” uzmanlık alanı için  “Üniversitelerin lisans veya ön lisans eğitimi veren 
fakültelerinin sosyal hizmet, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi veya aile ve 
tüketici bilimleri bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş;  B,veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.



85 573942 197*****632 AYNURA GÜLBAĞO

86 580182 133*****620 AYŞE ATILGAN

87 572412 220*****062 AYŞE ÇALIŞKAN □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

88 583851 507*****294 AYŞE GÖRÜR

89 573121 282*****252 AYŞE GÜL PINAR

90 573830 546******254 AYŞE LALE AKTÜRK

91 568082 208*****192 AYŞE SOYTÜRK

92 568792 122*****346 AYŞE UTKU KÖYOĞLU □ Disiplin yönünden görev belgesi.

93 582548 100*****538 AYŞE YILMAZ

94 589992 464*****240 AYTEN TÜRKOĞLU

95 581216 138*****660 AZMİ KOLSUZ

□ Başvuruda bulunduğu “Rusça ve Ukraynaca” uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki diller); mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya 
üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi,  yabancı ülkelerde yaygın olmayan 
dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde 
eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  
Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak 
Dil (Common European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde 
(80) puan aldığını gösterir belge.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin özel eğitim 
öğretmenliği, özel eğitim bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler 
öğretmenliği bölümlerinden mezun olduğuna dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları ile UYAP Bilişim Sisteminde kayıtlı olan uzmanlık alanları farklı 
olduğundan, Başvuru Formunun yeniden oluşturularak e-imzalı gönderilmesi.
□ Başvurduğu “Bankacılık ve Finans” temel uzmanlık alanında “Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari 
bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna veya bankalarda ya da ilgili 
kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalıştığına veya çalışmış olduğuna dair belgesi.
□ Bankacılık ve Finans alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İmar Uygulamaları” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin  Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “"Adli Odontoloji" alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için diş hekimliği lisans 
belgesi ve  adli bilimler alanında doktora belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Gümrük ve Dış Ticaret” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında Gümrük müşaviri veya 
kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile ilgili birimlerinde muayene 
memuru, müdür, başmüdür, uzman,kontrolör, müfettiş olduğuna dair belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kurumsal Yönetim” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında Üniversitelerin 
siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna 
dair lisans belgesi veya kurum veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yaptığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İç Mimarlık “ uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mimarlık fakültelerinin iç mimarlık (iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü) bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Muhasebe” uzmanlık alanında iktisat, işletme, maliye, bankacılık, bankacılık ve sigortacılık 
yüksek okullundan mezun olduğuna dair lisans belgesi, ya da kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde 
yönetici olarak çalıştığına dair belge, veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) ruhsatı belgesi. 
 □ Başvuruda bulunduğu “Makine” uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin  makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
 □ Başvuruda bulunduğu “Antrenör” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren spor bilimleri, beden 
eğitimi veya ilgili alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller “İngilizce” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya daTürkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.
“ Almanca dışında başvurduğu diğer temel uzmanlık alanlarının her birinden ayrı ayrı en az 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.
 

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.



96 589231 426*****570 BAHADIR ÇİÇEK

97 586064 316*****398 BAHAR DUMAN

98 587508 231*****452 BAHİR ALTUNKAYA

99 585593 133*****168 □ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

100 568972 368*****590 BAKİ KOÇ □ Disiplin yönünden görev belgesi.

101 584085 100*****956 BANU İLKSÖZ

102 571636 364*****124 BARIŞ İLGAR

103 568085 294*****448 BARIŞ SARITAŞ □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

104 585675 682*****212 BAYRAM ÇAL

105 576680 395*****630 BAYRAM KORKMAZ

106 574208 184*****424 BEKİR GÜNDÜZ

107 580669 300*****588 BEKİR PİR □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

108 581560 291*****908 BEKİR SAMİ LAMAN

109 583360 387*****954 BERİVAN BULUT KIRAN □  Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

110 590113 316*****844 BERNA AY □ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurum ve kuruluştan veya bağlı olduğu odadan disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma 
 cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında uygun üniversitelerin lisans 
eğitimi veren ilgili fakültelerinin mühendislik, iktisat, işletme, otomotiv, sigortacılık bölümlerinden veya bankacılık 
ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge  ya da sigorta eksperliği ruhsat belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Yönetimi” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt 
uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi ve bu alanda en az 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

BAHMAN SERDAR 
AZADEOĞLU

□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ “Olay Yeri İncelemeleri” alt uzmanlık alanında ilgili birimlerde en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Görüntü İncelemeleri, Adli Ses İncelemeleri” alt uzmanlık alanlarında İlgili uzmanlık 
alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğuna dair belge  ve bu süre içerisinde uzman 
olarak sertifikalandırıldığına dair belge veya uzman olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp 
uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Adli Görüntü İncelemeleri, Adli Ses İncelemeleri” alt uzmanlık alanlarında 5(Beş) yıllık 
mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; B ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.  



111 575774 690*****478 BİLGE YILMAZ

112 589570 362*****068 BİLGİN KANDEMİR □ Çalıştığı kurum veya kuruluştan en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

113 586150 270*****442 BİLTAP MÖREK

114 578311 236*****256 BİRSEN UYAN

115 579205 108*****392 BORA AKTÜRK

116 573846 160*****708 BUKET GÜNGÖR

117 570753 270*****256 BURAK GÜZEL

118 574366 585*****510 BURCAN ŞAHİN

119 579139 120*****904 BURCU GEZERLİ

120 582487 395*****010 □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

121 578083 253*****984 BURCU KUŞCU UYAROĞLU □ Marka ve Patent vekilleri sicil kaydı belgesi.

122 570900 205*****392 BURHAN AKA

123 573364 386*****530 BURHAN HAN □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

124 568650 321*****878 BÜLENT AKBULUT □ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Cilt Bakımı ve Güzellik, Kalıcı Makyaj ve Dövmecilik, Manikür ve Pedikürcülük” alt 
uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun 
bölümünden mezun olduğuna dair belge veya ilgili temel ve alt uzmanlık alanında teknik öğretmen, 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.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Fikri ve Sınai Haklar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında 5 Yıllık Deneyimini 
gösterir belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya daTürkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Farmakoloji, Kozmetik, Sahte/Kaçak İlaçlar” alt uzmanlık alanlarında Üniversitelerin lisans 
eğitimi veren eczacılık fakültesinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.

□ İnşaat Mühendisleri odasına kayıtlı olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt 
belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Tapu ve Mülkiyet” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Harita ve Kadastro, Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi” temel uzmanlık alanında 5 (Beş) 
yıllık deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi 
bölümünden mezun olduğuna dair belge veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları birimlerinde yönetici 
pozisyonunda çalışıyor veya çalıştığına dair belge.

BURCU GÜMÜŞPALA 
ÖZKAYA

□ Adli Trafik uzmanlık alanında, İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle 
çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikası olduğuna dair belgesi.



125 579619 257*****996 BÜLENT GÜRER

126 592298 135*****618 BÜLENT SÖNMEZ

127 574154 519*****782 BÜLENT ÜĞDÜL

128 584105 435*****464 CAFER İZZET

129 580317 263*****700 CAHİT UFUK ÖZKAN

130 584138 123*****064 CANAN BERBEROĞLU □ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

131 595655 382*****886 CANDAN KARĞI

132 583151 160*****418 CANER YAMAN

133 590975 157*****230 CANKAT TÜRKMEN

134 590702 438*****806 CANSU TOPRAK

135 570947 645*****080 CEBRAİL ODAK

136 574094 165*****920 CELAL ŞAL

□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin temel ve alt 
uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge veya ilgili temel ve alt uzmanlık alanında teknik 
öğretmen, 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  
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “ Adli Görüntü ve Adli Ses İncelemeleri” alt uzmanlık alanlarında, ilgili uzmanlık alanında 
hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge  ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “ Kazakça ve Rusça” alt uzmanlık alanlarında ; mütercim tercümanlık, çeviribilim, 
çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans 
bölümleri veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir 
bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta 
öğretim, iki veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya 
o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Karayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin 
ulaştırma ve lojistik alanlarında eğitim veren bölüm mezunu olduğuna dair belge veya ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3 ya da 
ÜDY 4 belgelerinden birine sahip olmak. 
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında çalıştığı kurumdan alacağı unvanını, görev süresini ve en az 5 yıllık 
mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette 
bulunduğuna veya bilirkişilik yaptığına dair belge ve  başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair sertifika. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ “Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, Tarihi Yapılar ve Koruma Alanlarının Değerlemesi uzmanlık alanında 
Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma)” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.



137 576944 265*****142 CELAL TARIK POLAT

138 595035 447*****564 CEM TOPKAYA

139 586879 362*****580 CEM YILDIZ □ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında  en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge. 

140 574553 245*****042 CEMALETTİN KOZAK

141 584710 453*****072 CEMİL DİNÇ AÇIKGÖZ

142 577488 253*****080 CEMİLE AKBULUT

143 574021 166*****506 CENGİZ DÖNMEZ

144 574811 351*****734 CENGİZ SAĞ

145 578543 248*****118 CEVAHİR KAYA □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair görev belge.

146 590956 112*****716 CEVDET ŞEMSİOĞLU

147 587635 243*****904 CEVHER SİNAN BAKIR

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

“Başvuruda bulunduğu “Yazılım” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin 
elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği 
bölümünden mezun olduğuna dair belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ “Adli Belge İncelemeleri ” uzmanlık alanlarında  ilgili birimlerde en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğuna dair belge  
ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İşletme Yönetimi” alt uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari 
bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge veya kurum veya 
kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yaptığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İşletme” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık 
alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Turizm” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
fakültelerinin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Alanya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak disiplin yönünden meslekten yasaklı olmadığına dair belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya daTürkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.
□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (Rusça); uzmanlık alanınd,a mütercim tercümanlık, çeviribilim, 
çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans 
bölümleri veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir 
bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta 
öğretim, iki veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya 
o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge.



148 570281 144*****542 CEVRİYE GAMZE ERGÜÇ

149 574031 308*****458 CEYHUN ÖZGÜR GÖNÜL

150 590593 332*****588 CİHAN ATABEY □ Antrenör eğitimcisi olduğuna ve antrenörlük yaptığına dair en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge

151 571822 181*****394 CİHAN GEREN

152 590886 578*****868 CİHANER AKKOÇ

153 581853 507*****492 COŞKUN GÖRÜR

154 586959 170*****090 CUMA KAYIKÇI

155 574090 213*****0052

156 570813 181*****978 CÜNEYT DURMUŞOĞLU

157 579888 153*****792 ÇAĞLA GENÇ

158 590322 452*****154 ÇAĞLAR AKKAYA

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar” uzmanlık alanı için üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Turizm” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanında,  üniversitelerin lisans eğitimi veren 
fakültelerinin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu  uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A,B, veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.
□ “Havacılık ve Uzay Endüstrisi” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin uçak, 
havacılık ve uzay, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ “Hava Aracı Kazaları” alt uzmanlık alanında, pilot lisansı, hava aracı bakım teknisyenliği, hava trafik 
kontrolörlüğü, Uçak/Havacılık/Uzay ve kaza konusu ile ilgili alanlara dair lisans belgesi.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları)” uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık 
deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Eğitim Yönetimi ve Halk Eğitimi” alt uzmanlık alanında  üniversitelerin lisans eğitimi veren 
eğitim fakültesinden mezun olduğuna dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi. (Yarım Taranmış olup tam olarak taranıp tekrar sisteme yüklenmesi)

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

CUMHUR MELİH 
KIRLIOĞLU

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.(
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme” uzmanlık alanında  Aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” 
katıldığına dair belgesi. 

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.



159 590135 105*****174 ÇİĞDEM KARA KARTAL

160 574222 362*****300 ÇİĞDEM OZAN ÇETİN

161 568966 188*****124 ÇİĞDEM UĞUŞ

162 570383 129*****048 DAVUT DURSUN □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

163 582048 228*****116 DAYMİ DALMIŞ

164 581648 291*****572 DENİZ İPEK

165 592078 707*****568 DERYA ANAÇ

166 585584 319*****860 DEVRİM EKİNCİ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

167 590231 235*****750 DİDEM BÜYÜKBALLI

168 573488 294*****886 DİDEM KARAGÖZ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki, “Kamulaştırma 
(Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki, Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme 
ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki 
başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme 
Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı 
Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “ İç Mimarı Restorasyon, İç Mimari Uygulama, İç Mimarlık Malzemeleri İmalat ve Tedarik” 
altı uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık fakültelerinin iç mimarlık (iç mimarlık ve çevre 
tasarımı bölümü) bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Hemşirelik Esasları ve Yönetimi” uzmanlık alanı için Üniversitelerin lisans eğitimi veren 
hemşirelik fakültelerinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Sağlık Yönetimi” uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Cif, Fob ve Gümrüklenmiş Değer, Transit ve Serbest Dolaşım” uzmanlık alanlarında 
Gümrük müşaviri olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile 
ilgili birimlerinde muayene memuru, müdür, başmüdür, uzman,kontrolör, müfettişolarak çalışıyor veya çalıştığına 
dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Elektrik Kaynaklı Yangınlar” alt uzmanlık alanında  üniversitelerin lisans eğitimi veren 
ilgili mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” alt uzmanlık alanında  üniversitelerin lisans veya 
önlisanseğitimi veren uzmanlık alanına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge ya  da ilgili kurum veya 
kuruluşların uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri” alt uzmanlık alanında  üniversitelerin lisans 
eğitimi veren mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik veya makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna 
dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Yangın Söndürme Kimyasalları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için 
üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği bölümünden veya ilgili fakültelerin 
kimya bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Yangın Söndürme Tesisatı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için üniversitelerin 
lisans eğitimi veren mühendislikfakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun olmak.
□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu İnternet ve Multimedia uzmanlık alanında Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu Güneş Enerjisi Uzmanlık alanı kapsamındaki alt 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 olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu Emlakçılık(Gayrimenkul Alım Satım Kiralama) Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge veya ilgili temel ve alt 
uzmanlık alanında teknik öğretmen, 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.
 □ Başvuruda bulunduğu temel uzmanlık alanlarının her bir alanı için 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi ni gösterir 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.  
□  Çalıştığı kurum veya kuruluştan mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Bağlı bulunduğu odadan  en az beş yıllık mesleki deneyimini  gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.



169 568780 637*****108 DİLAVER AVGÖREN

170 572317 400*****978 DİLEK BOZ

171 590410 153*****974 DİLEK DOĞAN KOÇ

172 578874 130*****062 DİLEK ERSOYDAN

173 570538 342*****338 DİLEK TAYLAN

174 584240 342*****280 DİLEK ÜZÜM □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

175 572471 150*****028 DİLNUR İLERİ

176 582864 151*****792 DOĞAN ERBEY

177 578845 231*****836 DURAN BULUT

178 570021 113*****910 DURKADIN GÜL KÜÇÜK □ Disiplin yönünden görev belgesi.

179 585044 257*****552 DURMUŞ ÇETİN

180 576110 475****058 DURMUŞ ELMAS □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Harita ve Kadastro” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans 
eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri,Geomatik bölümlerinin birinden mezun 
olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “ Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, Yapı Maliyeti ve Tespiti, Gayrimenkul Proje 
Geliştirme ve Proje Değerlemesi, Yabancı Gerçek Kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi ve 
Taşınmazların Yönetimi” alt uzmanlık alanında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans 
ya da doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “ Arazi ve Arsa Değerleme, Yapı Değerleme” altı uzmanlık alanlarında Taşınmaz 
(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora  belgesi veya 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette 
bulunduğuna veya bilirkişilik yaptığına dair belge ve  başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair sertifika. 
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  görev belge.
□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “ Adli psikoloji alt uzmanlık alanlarında, ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde 
açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge veya 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 çalıştığına dair belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvurduğu uzmanlık alanına ilişkin üniversitelerin tıp fakültesinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.
□ Başvurduğu uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belgesi.

□ Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğünden 
alınmış başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında kaç yıl çalıştığını gösterir   belge.

□ Başvuruda bulunduğu “ Adli Antropoloji” alt uzmanlık alanlarında, ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde 
açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge veya  alt uzmanlık alanında 
arkeoloji lisans mezunu olup insan osteolojisi ve insan anatomisi derslerini almış olmak şartıyla adli bilimler alanında 
yüksek lisans/doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu  uzmanlık alanında 5(Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.



181 583300 209*****702 DURMUŞ YILDIRIM

182 589976 229*****976 DURU ÖZER

183 577946 423*****638 DUYGU AVŞAR

184 572356 298*****828 EBRU KARA SOGAY □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

185 568397 164*****672 EFENDİ GÜRBÜZ

186 590783 283*****840 ELİF HONDU ÇİL

187 587000 474*****832 ELİF KAYA

188 568801 537*****318 ELİF ŞENER

189 589356 288*****664 EMİN KARABÖCEK

190 579175 267*****122 EMİN MUTLU □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

191 576014 232*****368 EMİNE BİLGİÇ MALAN

192 589596 244*****282 EMİNE KARAKAYA □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

193 575751 501*****432 EMİNE ÖZBEK □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

194 570016 467*****744 EMİNE YEŞİLPINAR □ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Meslek kuruluşa üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Takı,Mücevher, Saatler, Gümüş” alt uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık deneyimini 
gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu  “İşaret dili” alt uzmanlık alanında  en az 5 yıl süreyle işaret dilinde çevirmenlik faaliyeti 
yaptığına dair belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. (Başvurusu evrakları içerisinde 
sunduğu SGK hizmet dökümü meslek kodlarını içermiyor, en az 5 yıllık mesleki deneyimini gösterir barkodlu, 
meslek kodlarını içerir SGK Hizmet Döküm Belgesi)

□ “Adli Trafik” uzmanlık alanı bilirkişilik  başvurusu için Jandarma Genel Komutanlığından alacağı disiplin 
yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette 
bulunduğuna veya bilirkişilik yaptığına dair belge ve  başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair sertifika. 

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin ön lisans 
veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge  ve 
başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu 
veya bilirkişilik yaptığını belgelendirdiğine dair belge  ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Feraiz Hesaplamaları”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.



195 574916 464*****810 EMRAH ÖZDEMİR

196 570914 404*****912 EMRE KARAKAYA □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

197 580972 566*****488 EMRE TERCAN

198 568901 453*****664 ENGİN AKBABA

199 575893 107*****306 ENİS AKSU

200 582525 256*****620 ERAY ÇELİK

201 590502 428*****244 ERCAN BOZKURT

202 575574 494*****628 ERCAN ÇELİK

203 581367 184*****556 ERCAN ERKEN □ Çalıştığı kurumdan disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

204 578582 141*****304 ERCAN ÖRNEK

205 595552 227*****566 ERDAL MERCAN

206 578679 288*****268 ERDEM AKKOCA

□ Başvuruda bulunduğu “Arazi ve Arsa Değerleme ve Yapı Değerleme”  uzmanlık alanlarında Taşınmaz 
(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi veya  6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” uzmanlık alanının diğer alt uzmanlık alanlarında 
Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kentsel Dönüşüm” (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme 
Uzmanları) uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek 
lisans veya doktora belgesi, ya da  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı 
olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge. 
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık meslek deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi” uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarında 
Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi” uzmanlık alanında 5 yıllık deneyimi gösterir belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)” uzmanlık alanında, 
taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora  belgesi ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmetleri” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi 
veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt üniversitelerin ön 
lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge ve 
başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu 
veya bilirkişilik yaptığına dair belge  ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası 
belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Muhasebe” uzmanlık alanında iktisat, işletme, maliye, bankacılık, bankacılık ve sigortacılık 
yüksek okullundan mezun olduğuna dair lisans belgesi, ya da kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde 
yönetici olarak çalıştığına dair belge, veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) ruhsatı belgesi. 

□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi” alt uzmanlık alanında 5 (Beş) 
yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu "Kaçak Eşya" alt uzmanlık alanında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığının kaçakçılıkla ilgili birimlerinde en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge. 

□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Fikri ve Sınai Haklar” uzmanlık alanı alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi 
veren fakültelerinden mezun olupmarka, patent vekili olduğuna dair belge veya ilgili kurum veya kuruluşların 
uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalıştığına dair belge ve uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş ) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.



207 587525 283*****892 ERDEM DİNÇ □ Başvuruda bulunduğu  uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

208 589591 278*****232 ERDİN KAYA □ Çalıştığı kurumdan disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

209 578911 429*****682 EREN CAN YILMAZ

210 587007 235*****088 EREN KONU

211 582605 213*****260 ERHAN DAMGACI

212 579729 495*****720 ERHAN ERTEKİN □ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

213 571326 282*****608 ERHAN TORUN

214 571999 107*****600 ERKAN AKGÜN

215 571112 634*****342 ERKAN ALGAN

216 579905 564*****924 ERKAN ECE

□ Başvuruda bulunduğu “Genel Muhasebe” alt uzmanlık alanında üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans 
eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek 
okullarından mezun olduğuna dair belge, ya da kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak 
çalıştığına dair belge veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsat 
belgesi ya da Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Maliyesi” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin 
iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden mezun olduğuna dair belge veya Maliye Bakanlığı ve bağlı 
teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalıştığına dair belge  veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
(SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) Ruhsatı belgesi veya Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  çalıştığı kurum ya da 
kuruluştan alacağı görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “ Gayrimenkul Değerleme Uzmanlık” alanında aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de 
belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine 
dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” katıldığına dair belgesi.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “İngilizce” uzmanlık alanında,Yaygın dillerde eğitim veren mütercim tercümanlık, 
çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği önlisans veya 
lisans bölümlerinden ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde eğitim veren 
iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna dair belge ya da Yabancı 
Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil 
(Commo European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) 
puan aldığını gösteren belge.
□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığınca Bilirkişilik Başvuru ilanında yayımlanan Ek-1 de yer alan Temel ve Alt Uzmanlık 
Alanlarına göre düzenlenen e-imzalı başvuru dilekçesi
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.(Lisans Diploması)

□ “Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi” uzmanlık alanında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, 
yüksek lisans ya da doktora belgesi. 
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Olay Yeri İnceleme” alt uzmanlık alanında ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge veya uzman olarak yetkilendirildiğine dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge.



217 571655 172*****520 ERKAN OBUT

218 584479 311*****322 ERKAN SAYAR

219 578174 155*****650 ERKAN YILDIRIM

220 574153 178*****970 ERMAN HAKKI ÖCAL

221 587803 318*****782 ERMAN YARIŞAN

222 573094 101*****942 EROL SARITOPRAK

223 581422 275*****632 EROL YAMAN □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

224 582057 272*****062 ERTUĞRUL AKIŞ □ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında en az en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

225 576590 274*****240 ERTUĞRUL KARAKAPLAN

226 586705 209*****970 ESİN KURT

227 580246 452*****102 ESRA AK ÖZDEMİR

228 580102 369*****122 ESRA ERİM

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar ” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge ve en az 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Endüstri Ürünleri Tasarımı, Yardımcı İmalat, Endüstriyel Tekstil” altı uzmanlık alanlarında 
üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin endüstri ürünleri tasarımı bölümünden mezun olduğuna dair 
lisans belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, Yapı Değerleme, Yapı Maliyeti ve Tespiti” altı 
uzmanlık alanında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora  belgesi.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Jeoloji” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin 
jeoloji mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Metalurji” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin 
metalürji ve malzeme mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Nüklerr Enerji” alt uzmanlık alanında 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 olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Geoteknik” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Kentsel Dönüşüm Alanındaki Parsel, Yapı, Eklenti ve Müştemilatların Mevcut Durumlarının Ölçümü, Tespiti ve 
Varlıkların Değerlemesi” alt uzmanlık alanındaki başvurusu için;  aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 
sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi ve  Gayrimenkul değerleme 
alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
 Kentsel Dönüşüm Alanındaki Parsel, Yapı, Eklenti ve Müştemilatların Mevcut Durumlarının Ölçümü, Tespiti ve 
Varlıkların Değerlemesi” alt uzmanlık alanındaki başvurusu için; 
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Geoteknik” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Geoteknik” alt uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.



229 578680 588*****344 ESRA YAYLAK KILINÇ

230 573497 316*****198 EVİN DAĞIDIR

231 569944 209*****564 EVRİM ARDAHANLIOĞLU

232 576960 211*****776 EVRİM SAĞDIÇ

233 582393 123*****444 EYLEM HAS

234 582754 353*****890 EZGİ EROĞLU

235 568092 115*****662 FAHRİ EFE

236 582307 200*****572 FAİK AY 

237 585960 213*****736 FARUK EROL

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)” alt uzmanlık alanında 
bilirkişiliğe başvuru için taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yaptığına dair 
belge ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine 
dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği 
bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma), İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli 
Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında;Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) 
eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş 
yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim aldığına dair belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma), İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli 
Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında; en az 5 (beş) yıllık  mesleki deneyimini gösterir belge. 
□ “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki başvurusu için; aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” 
katıldığına dair belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “İngilizce” alt uzmanlık alanında sunduğu belgelerin Türkçe çevirisi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Marka ve patent vekilliği için; Türk Patent ve Marka Kurumunun patent ve marka siciline kayıtlı olduğuna dair 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Avukatlık mesleğini en az beş yıldır faal olarak yaptığına dair belge veya meslek odasına kayıt tarihini gösterir oda 
kayıt belgesi.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Gümrük ve Dış Ticaret” uzmanlık alanında Gümrük müşaviri olduğuna dair belge veya 
kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile ilgili birimlerinde muayene 
memuru, müdür, başmüdür, uzman,kontrolör veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi 
ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge veya 
bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici, uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge ve bu 
uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Muhasebe” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanında üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına 
uygun lisans eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve 
sigortacılık yüksek okullarından mezun olduğuna dair belge ya da kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde 
yönetici olarak çalıştığına dair belge veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) ruhsatı belgesi ya  da Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belge ve bu uzmanlık alanında en az 
5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Toksikoloji” alt uzmanlık alanında  İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge veya uzman olarak yetkilendirildiğine dair belge veya üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerinden mezun olmak şartı ile,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 
olduğuna dair belge ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak 
sertifikalandırıldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu "Adli psikoloji" alt uzmanlık alanında  psikoloji lisans mezunu olup klinik psikoloji alanında 
yüksek lisans yaptığına dair belge veya adli psikiyatri klinikleri veya adli psikiyatri alanında bilirkişilik yapan 
kurumlarda en az beş yıl psikolog olarak çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge. 



238 576973 582*****604 FARUK SANCAKTAR

239 583323 170*****534 FATİH ALTINTAŞ

240 580449 142*****780 FATİH AYDIN

241 574600 118*****024 FATİH DARICIK

242 572132 185*****566 FATİH KÜÇÜK

243 590900 294*****930 FATİH SUA SERVET □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi.

244 569583 293*****348 FATİH ŞİMŞEK □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri, Gayrimenkul Yatırımları Ve Finansmanı, 
Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre  (TMS) Varlık Değerleme İşlemleri” alt uzmanlık 
alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (Kırgızca ); mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, 
filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans bölümleri veya 
Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden 
mezun olduğuna dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki 
veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede 
üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek 
Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - CEF ) 
kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi” altı uzmanlık alanlarında ve “Kırgızca” uzmanlık 
alanında 5 (Beş) yıllık deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İngilizce” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim tercümanlık, 
çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği önlisans, lisans 
diploma belgesi ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde eğitim veren iki 
veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - CEF ) kriterleri 
kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge ve uzmanlık alanında en 
az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Mobilya İmal ve Tamirciliği” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge veya ilgili temel ve alt 
uzmanlık alanında teknik öğretmen, 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 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Yatırımları Ve Finansmanı, Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri, Gayrimenkul 
Değer Haritalarının Üretilmesi Ve Kullanımı, Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre  (TMS) 
Varlık Değerleme İşlemleri” alt uzmanlık alanında  Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek 
lisans ya da doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kentsel Dönüşüm”(Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme 
Uzmanları) alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora 
belgesi  ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine 
dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Değerleme” alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Otomotiv” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin otomotiv mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Proje Değerlemesi, Gayrimenkullerin Yönetimi, 
Kullanımı, Korunması Ve Çevre Tazminatları, İnşaat İlerleme Seviyesi Analizi, Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, 
Yapı Değerleme, Yapı Kooperatiflerinin Taşınmazlarının Yönetimi, Yapı Maliyeti ve Tespiti” altı uzmanlık 
alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ) temel uzmanlık alanının alt uzmanlık 
alanı haricinde başvurduğu alanlarda en az 5 yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.



245 590879 401*****230 FATİH YILDIRIM

246 572700 183*****516 FATMA ATİK

247 590514 186*****288 FATMA ÇINAR

248 573171 238*****612

249 577275 260*****314 FATMA KORKMAZ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi.

250 595093 268*****242 FATMA ÖNDER

251 595147 502*****550 FATMA SUBAŞI

252 584518 155*****934 FERRUZ MUTLUCAN

253 592228 535*****972 FEVZİ ERSOY

254 574949 288*****344 FEVZİ YARBAŞ

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme ve Yapı Değerleme” alt 
uzmanlık alanlarındaki, “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki, 
Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel 
uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 
sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje 
değerlemesi, İnşaat İlerleme Seviyesi Analizi, Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, Yapı Maliyeti ve Tespiti,” alt 
uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik başvurusu için;Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans 
ya da doktora belgesi.
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge. (Ticaret ve 
Sanayi Odasından ) 

□  Başvuruda bulunduğu “Bankacılık İşlemleri”  Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile 
bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge veya bankalarda ya da ilgili kurum veya 
kuruluşlarında yönetici, uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge. 

FATMA İPEK ALALOĞLU 
YILDIZ

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette 
bulunduğuna veya bilirkişilik yaptığına dair belge ve  başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair sertifika. 

□ Başvuruda bulunduğu “ Arapça” uzmanlık alanında, mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve 
edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de 
yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna 
dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık 
yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede üniversiteye giriş 
dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu 
tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - CEF ) kriterleri 
kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge ve uzmanlık alanında en 
az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin ön lisans 
veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge  ve 
başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu 
veya bilirkişilik yaptığını belgelendirdiğine dair belge  ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair belge ve bu alanlarda en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) 
geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu  “Elektronik Haberleşme Cihazları Dahil Her Türlü Elektronik Cihaz Gibi Menkul İşletme 
Tesisatının Değerlemesi “ alt uzmanlık alanında, uzmanlık alanı kapsamındaki alt 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 olduğuna dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu "Adli Belge İncelemeleri (El Yazısı-İmza ve Sahtecilik)" alt uzmanlık alanında hizmet veren 
resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına 
dair belge veya uzman olarak yetkilendirildiğine dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge veya  üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi mezunu olup belge incelemeleri alanında en az 5 yıl süreyle 
çalıştığına dair belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğu odadan  en az 5 yıllık avukatlık yaptığını gösterir oda kayıt belgesi.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.



255 568594 622*****022 FEVZİ YETİK

256 583599 538*****638 FEYZA YEŞİLÖZ DEMİR

257 587887 283*****550 FİGEN AYDIN ÇOŞGUN

258 572580 503*****336 FİKRET YURTASLAN

259 570313 372*****166 FİLİZ ALDEMİR

260 578759 113*****864 FİLİZ İBİŞ

261 570561 154*****382 FİLİZ TERKANLIOĞLU

262 570033 393*****932 FUAT ASLAN

263 572602 289*****446 FULYA ÖNEN

264 586680 129*****622 FURKAN YILDIRIM □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu  uzmanlık alanlarının her biri için en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş;  B,veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme- Taşınmaz Geliştirme) uzmanlık alanında aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” 
katıldığına dair belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Tarım ve Gayrimenkul Değerleme” uzmanlık alanlarında 5(Beş) yıllık mesleki deneyimi 
gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair Ziraat Mühendisleri 
Odasından alınan disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında) 
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvurduğu uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve 
sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair lisans belgesi veya bankalarda ya da ilgili kurum veya 
kuruluşlarında yönetici, uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 



265 578117 604*****702 GAMZE AYDIN

266 585907 104*****900 GİRAY ARICI

267 589712 134*****974 GİZEM ERGÜN

268 578028 120*****726 GİZEM ÖZGE KÖK

269 577466 157*****156 GÖKHAN ALİ ÖZPINAR

270 576036 433*****852 GÖKHAN ÇİMEN

271 574679 126*****286 GÖKHAN FİŞENGİ

272 574108 112*****152 GÖKHAN GÜLCAN

273 571639 317*****000 GÖKHAN KÖSTÜKLÜ □ Disiplin yönünden görev belgesi.

274 580378 246*****334 GÖKHAN ÜLKER

275 569259 233*****706 GÖKHAN YILMAZ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

276 574264 286*****234 GÖRGÜHAN TENEKECİ

277 589939 147*****722 GUDDUSİ AYDIN □  “İşaret dili” alt uzmanlık alanında  en az 5 yıl süreyle işaret dilinde çevirmenlik faaliyeti yaptığına dair belge. 

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi” temel uzmanlık alanı alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz 
(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)”alt uzmanlık alanında  
taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora belgesi ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ Gayrimenkul Değerleme alanında 5(Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 

□ Kamulaştırma  (Mühendis, MİMAR, Şehir Plancıları) uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini 
gösterir belge. 

□ Çalıştığı kurumdan, görev belgesi ve  disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası 
almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar” uzmanlık alanın alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya 
bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Çalıştığı kurumdan  başvuruda bulunduğu uzmanlık alanına ilişkin 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir resmi onaylı 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma(Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları) uzmanlık alanında  üniversitelerin lisans 
eğitimi veren mühendislik-mimarlık fakültelerinden mezun olduğuna dair lisans belgesi ( Ziraat, İnşaat, Mimarlık, 
Elektrik, Çevre, Harita ve Kadastro, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makine vb.) 
□ Başvuruda bulunduğu “Harita ve Kadastro” temel uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair 
lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “ Harita Kadastro ve “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında resmi kurumdan onaylı 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Bina ve Tesis Yönetimi ve Uygulamaları, Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje 
Değerlemesi, Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri, Gayrimenkullerin Yönetimi, Kullanımı, Korunması ve Çevre 
Tazminatları, İnşaat İlerleme Seviyesi Analizi, Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, Tarihi Yapılar ve Koruma 
Alanlarının Değerlemesi, Yabancı Gerçek Kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmazlarının Yönetimi, Yapı 
Maliyeti ve Tespiti” alt uzmanlık alanında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da 
doktora yaptığına dair belge. 
□ Başvuruda bulunduğu “Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, görev belgesi ve  disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası 
almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.



278 589746 122*****982 GÜL DURAN

279 589116 300*****758 GÜLAY BOLAT □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

280 569715 337*****480 GÜLÇAY YANAR TAŞER

281 585865 218*****798 GÜLÇİN ÇELİK □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

282 573128 358*****276 GÜLÇİN KURTMAN

283 576758 234*****608 GÜLNUR KAYIŞ

284 573349 101*****004 GÜLSÜM EMEL YETKİN

285 586302 369*****690 GÜLTEN MEMİŞ

286 583437 272*****580 GÜNEY KAYIRAN

287 568395 491*****474 GÜNTAY BAKIR

288 578113 185*****224 GÜRHAN YANMAZ □ Başvuruda bulunduğu “Adli Fizik” alt uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

289 571450 319*****878 GÜZİN AZERHAN GÜLER

290 568038 244*****864 HACER ŞAHİN

□ Başvuruda bulunduğu  “İşaret dili” alt uzmanlık alanında  en az 5 yıl süreyle işaret dilinde çevirmenlik faaliyeti 
yaptığına dair belge.
□ Türkiye Sağırlar Milli Federasyonundan disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası 
almadığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş;  B ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Jeofizik” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin jeofizik mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “ Jeoloji” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin jeoloji mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Mimarlık” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mimarlık fakültelerinden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “ Şehir Ve Bölge Planlama” uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarında, üniversitelerin 
lisans eğitimi veren mimarlık fakültelerinin şehir ve bölge planlama bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans 
eğitimi veren fakültelerinin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.
□ Başvuruda bulunduğu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ve İngilizce  uzmanlık alanlarında ilişkin 5 (Beş) 
yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yaptığına 
dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma “Gayrimenkul Değerleme” uzmanlık alanında aranılan nitelikler başlıklı EK-
2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki 
tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” katıldığına dair 
belgesi.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge. (Ticaret ve 
Sanayi Odasından ) 

□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.



291 577097 562*****356 HACI POLAT

292 583878 118*****338 HAKAN ATAÇ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

293 578758 355*****342 HAKAN BIYIKLI

294 595124 273*****260 HAKAN DİŞÇİ

295 583397 334*****154 HAKAN KÜRŞAD ÖZEL

296 570465 299*****256 HAKAN MIHÇIOĞLU □ Disiplin yönünden görev belgesi.

297 577284 252*****430 HAKAN YÜKSEL

298 577334 502*****930 HAKKI KIYMIK

299 579654 316*****118 HALE ÖZDEMİR □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

300 585957 334*****982 HALİL ATİK

301 573142 245*****454 HALİL CİHAT BİLGİN

302 586136 218*****238 HALİL ÇETİNER □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

303 568373 327*****272 HALİL ERSAN

□ Başvuruda bulunduğu “ Adli Belge İncelemeleri, Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler” alt uzmanlık alanlarında, 
ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge 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 5yıl 
süreyle çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak 
sertifikalandırıldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Adli Belge İncelemeleri, Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler” uzmanlık alanında 5(Beş) 
yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu Arazi ve Arsa Değerleme” alt uzmanlık alanında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme 
konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi veya 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul 
değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge veya üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği 
veya mimarlık bölümlerinden mezun olduğuna dair belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası ve uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge. 

□ Başvuruda bulunduğu “Sağlık/Hastalık Sigortaları” alt uzmanlık alanında tıp doktoru olduğuna dair belge ya da 
sağlık, hastalık ve ferdi kaza dalında sigorta eksperliği ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında en az 5 yıllık mesleki deneyini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Muhasebe” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında,  iktisat, işletme, maliye, bankacılık, 
bankacılık ve sigortacılık yüksek okullundan mezun olduğuna dair lisans belgesi, ya da kurum veya kuruluşların 
muhasebe birimlerinde yönetici olarak çalıştığına dair belge, veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) 
ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatı belgesi ya da Sayıştay mensubu olarak çalışmış olduğuna dair belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alt uzmanlık alanında,  üniversitelerin ilgili 
fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi 
bölümünden mezun olduğuna dair belge veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları birimlerinde yönetici 
pozisyonunda çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge. 

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.



304 580098 198*****576 HALİL İBRAHİM SOLUMAZ

305 584648 320*****724 HALİL OĞUZ BİRSİN

306 592356 225*****712 HALİL ÖZDEMİR □ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

307 592352 313*****322 HALİME KAPLAN

308 586747 263*****992 HALİS ATİLLA BİLİCİ

309 571067 126*****658 HALİT MASALHA □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

310 571193 245*****002 HANDE DOĞAN

311 590470 299*****206 HANİFE KABA

312 571613 449*****030 HARUN BALCI

313 587243 337*****842 HASAN BURÇAK

314 582545 14*****545 HASAN DEMİREL

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmetleri” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi 
veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası ve uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Genel Muhasebe ve Vergiler ve Mali Yükümlülükler” alt uzmanlık alanında; üniversitelerin 
alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya 
bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olduğuna dair belge, ya da kurum veya kuruluşların muhasebe 
birimlerinde yönetici olarak çalıştığına dair belge veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli 
Mali Müşavir (YMM) ruhsat belgesi ya da Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belge 
□ Başvuruda bulunduğu “Genel Muhasebe ve Vergiler ve Mali Yükümlülükler” alt uzmanlık alanında; en az 5 (Beş) 
yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “ Parmak İzi İncelemeleri” alt uzmanlık alanında ilgili bölümlerinde en az 5 (Beş) yıl süreyle 
çalıştığına dair belge ve  alt uzmanlık alanında eğitim sertifikası belgesi.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki başvurusu için; aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” 
katıldığına dair belgesi.
□ Kentsel Dönüşüm Alanındaki Parsel, Yapı, Eklenti ve Müştemilatların Mevcut Durumlarının Ölçümü, Tespiti ve 
Varlıkların Değerlemesi” alt uzmanlık alanındaki başvurusu için; Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık 
mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu "Adli Trafik" alt uzmanlık alanında adli trafik alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 
5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde sertifikalandırıldığına dair belge veya uzman olarak 
yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 
ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalıştığına dair belge ve sertifika belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu "Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi" alt uzmanlık alanında UYAP, 
SEGBİS eğitimi almış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimde 5 yıllık 
mesleki deneyimi.
□ Başvuruda bulunduğu “Antrenörlük” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren spor bilimleri, beden 
eğitimi veya ilgili alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge ve bu alanda 5 (Beş) yıllık 
mesleki deneyimi.



315 578966 130*****246 HASAN HÜSEYİN ÜNAL

316 573008 110*****684 HASAN HÜSEYİN YAVUZ

317 582023 131*****762 HASAN KIRBAŞ

318 581376 398*****300 HASAN KURT

319 585146 266*****344 HASAN MAHO

320 583662 402*****416 HASAN ÖZGÜR BAĞIRÖZ

321 579410 337*****834 HASAN PINAR

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim 
sertifikası ve uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyini gösterir belge.

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Otomotiv” alt uzmanlık alanında,  üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin otomotiv mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Motor” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin  
makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar ” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
 □ Başvuruda bulunduğu “Adli Bilişim Suçları” alt uzmanlık alanında ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge veya uzman olarak yetkilendirildiğine dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge ya da 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 
mühendisliği, elektrik–elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, 
telekomünikasyon mühendisliği, haberleşme mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu "Adli görüntü incelemeleri" alt uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl 
süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge veya uzman olarak 
yetkilendirildiğine dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde açılacak 
eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge veya 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 olduğuna dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.  

□ Başvuruda bulunduğu “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” alt uzmanlık alanında  üniversitelerin lisans veya önlisans 
eğitimi veren uzmanlık alanına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge ya da ilgili kurum veya kuruluşların 
uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri” alt uzmanlık alanında  üniversitelerin lisans 
eğitimi veren mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik veya makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna 
dair belge. 
□ Başvuruda bulunduğu “Elektrik Kaynaklı Yangınlar” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için üniversitelerin 
lisans eğitimi veren ilgili mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduğuna 
dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu  “Yangın Söndürme Tesisatı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için üniversitelerin 
lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Yangın Söndürme Kimyasalları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için 
üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği bölümünden veya ilgili fakültelerin 
kimya bölümünden mezun olduğuna dair belge
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu  “Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi” uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarında 
Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.



322 574061 106*****120 HASAN POLAT

323 583098 274*****660 HASAN SARI

324 572468 120*****596 HASAN YÜKSEL

325 580932 215*****314 HATİCE MAT

□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki diller); mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya 
üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi,  yabancı ülkelerde yaygın olmayan 
dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde 
eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  
Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak 
Dil (Common European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde 
(80) puan aldığını gösterir belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki başvurusu için; aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” 
katıldığına dair belgesi.
□  Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel 
uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 
sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme ve Yapı Değerleme” alt 
uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme 
Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “İnşaat İlerleme Seviyesi, Analizi, Kamu 
Taşınmazlarının Değerlemesi, Yapı Kooperatiflerinin Taşınmazlarının Yönetimi, Yapı Maliyeti ve Tespiti” alt 
uzmanlık alanlarında başvurusu için ; Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da 
doktora belgesi.
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge

□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Feraiz Hesaplamaları” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak ve bu 
alanda en az 5 yıl süreyle bilirkişilik yaptığına dair  mesleki ya da akademik çalışmalarda bulunduğuna dair belge.



326 589926 250*****962 HATİCE ÜRKÜT

327 579952 277*****830

328 589303 287*****746 HAVANA BARUN

329 580197 296*****946 HAVVA ERÇELİK □ En son çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

330 583322 455*****822 HAVVA ESEN AKTANOĞLU

331 572635 114*****312 HAVVA KAPLAN

332 584781 584*****264 HAVVA KAVAS

333 592207 298*****442 HAVVA ŞAHİN

334 590988 368*****868 HAVVA TEKELİOĞLU

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma)” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Feraiz Hesaplamaları”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

HATİCETÜL KÜBRA 
TURUNÇOĞLU

□ Başvuruda bulunduğu “Devlet Destekli Tarım Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında  Tarım Sigortaları 
Havuzu Eksperlik Belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Değer Kaybı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için kara araçları 
dalında sigorta eksperliği ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Yangın ve Doğal Afetler  ve "Nakliyat Sigortaları/Hasar Tespiti, Motorlu Araç 
Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru için bu uzmanlık alanlarına uygun 
üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin mühendislik, iktisat, işletme, otomotiv, sigortacılık 
bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge  ya da sigorta eksperliği 
ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Sağlık/Hastalık Sigortaları” alt uzmanlık alanında tıp doktoru olduğuna dair belge  ya da 
sağlık, hastalık ve ferdi kaza dalında sigorta eksperliği ruhsat belgesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Sivil Havacılık”  alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin uçak, havacılık ve uzay, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği, havacılık elektrik ve 
elektroniği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olduğuna dair belge veya pilot lisansı, hava aracı bakım 
teknisyenliği, hava trafik kontrolörlüğü, Uçak/Havacılık/Uzay ve kaza konusu ile ilgili alanlarda lisans belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 



335 585439 224*****954 HAZEL ŞADİYE BARBAROS □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

336 571011 521*****390 HİCRAN ESKİCİ

337 570646 230*****996 HİDAYET DEMİR □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

338 589859 266*****170 HURİYE ÇOBAN □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

339 585154 247*****136 HÜLYA AKYİĞİT □ En son çalıştığı kurumdan disiplin yönünden yasaklı olmadığına dair yeni tarihli belge.

340 582025 393*****412 HÜLYA KARA □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

341 590465 576*****950 HÜLYA YILMAZ

342 589127 176*****292 HÜSAMEDDİN HASANOĞLU

343 581310 213*****228 HÜSEYİN ÇAMURLU □ Başvurduğu uzmanlık alanında Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili biriminde 5 (Beş) yıl çalıştığını gösterir  belge.

344 571821 155*****508 HÜSEYİN ÇOBAN

345 583152 417*****782 HÜSEYİN ERTAŞ

346 579978 191*****288 HÜSEYİN ORHAN MAT

347 586675 327*****294 HÜSEYİN ÖNEÇ

348 570302 292*****426 HÜSEYİN SUYABATMAZ

349 573079 151*****566 HÜSEYİN TEKDEMİR

350 585231 372*****446 HÜSEYİN YÜCEER □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

351 568072 136*****536 IRMAK URAZ KAYA □ Disiplin yönünden görev belgesi.

352 582731 166*****774 IŞIL SEYREK □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağılığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir 
 barkodlu meslek kodlarını gösterir SGK hizmet dökümü.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Adli Görüntü ve Adli Ses İncelemeleri “uzmanlık alanlarında ilgili  resmi kurumlarda en az 
5 yıl süreyle çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde uzman olarak çalıştığına dair sertifika belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “İkinci El Eşya Alım-Satımı” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair  veya ilgili temel ve alt 
uzmanlık alanında teknik öğretmen, 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. 
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

□ En son çalıştığı kurumdan  disiplin yönünden yasaklı olmadığına dair yeni tarihli alınmış  görev belgesi.(Tarihili 
belge)

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme” uzmanlık alanında  Aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” 
katıldığına dair belgesi. 

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Taşıt” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Otomotiv” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin otomotiv mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Oto Alım-Satım” uzmanlık alanı için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında 
verilen ustalık belgesi veya 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık, esnaflık belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Spor Psikolojisi” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren spor bilimleri, 
beden eğitimi veya ilgili alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.



353 575615 699*****260 IVONNE CİLA

354 583247 147*****860 İBRAHİM BERBER

355 570345 206*****866 İBRAHİM ÇELİKKAYA □ Disiplin yönünden görev belgesi.

356 579839 280*****518 İBRAHİM ÇELİKLİ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

357 573192 144*****750 İBRAHİM DAĞ

358 589693 147*****500 İBRAHİM DİKMEN

359 568255 564*****848 İBRAHİM IRMAK

360 568255 564*****848 İBRAHİM IRMAK

361 570099 275*****924 İBRAHİM SELÇUK SÜLEME

362 581534 551*****130 İBRAHİM TEZCAN

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya daTürkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.  
□ Başvuruda bulunduğu “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Yönetimi” altı uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt 
uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “ Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplar ve Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.                                                                                    

□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Gayrimenkul Yatırım 
Yöntemleri, Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre (TMS) Varlık Değerleme İşlemleri, Yapı 
Maliyeti ve Tespiti alt uzmanlık alanlarında,  Taşınmaz (Gayrımenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya 
da doktora belgesi.
□ Başvurduğu Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme, Yapı 
Değerleme” alt uzmanlık alanlarında aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme 
Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme ve Yapı Değerleme” alt 
uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme 
Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri,  
Gayrimenkullerin Muhasebe Standartlarına Göre (TMS) Varlık Değerleme İşlemleri,  Yapı Maliyeti ve Tespiti” alt 
uzmanlık alanlarında başvurusu için ; Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da 
doktora belgesi.
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge

□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Feraiz Hesaplamaları”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “"Adli Trafik" alt uzmanlık alanında adli trafik alanında hizmet veren resmi kurumlarda en 
az 5 yıl süreyle çalışmış olduğuna dair belge  ve bu süre içerisinde sertifikalandırılmak veya uzman olarak 
yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 
ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olduğuna dair belge.



363 576112 343*****254 İBRAHİM TURGUT

364 570855 303*****776 İDRİS TAŞ □ Disiplin yönünden görev belgesi.

365 575445 418*****312 İLHAN GÖZÜKIR

366 590381 250*****088 İLKAY BİLGİN ÇETİN □ Bağlı bulunduğu odadan  en az beş yıllık mesleki deneyimini  gösterir belge.

367 570808 188*****544 İLKAY ÖZDOĞAN □ Disiplin yönünden görev belgesi.

368 589961 272*****876 İLKE ALBAYRAKSARAN

369 573841 162*****088 İLKNUR ALTUNTEPE

370 570576 111*****326 İLKNUR ERDOĞAN

371 595290 401*****468 İLKNUR GÖÇTÜ

372 573211 159*****422 İNCİ TÜRKOĞLU

□ Başvuruda bulunduğu “ Adli Görüntü İncelemeleri ve Adli Bilişim” alt uzmanlık alanlarında, ilgili uzmanlık 
alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge  ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Fotoğrafçılık” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin 
temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge  veya ilgili temel ve alt uzmanlık 
alanında teknik öğretmen, 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 .
□ Başvuruda bulunduğu “Adli Bilişim Suçları, Adli Görüntü İncelemeleri, Fotoğrafçılık” uzmanlık alanında 5(Beş) 
yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu "Adli Trafik" alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için adli trafik alanında hizmet veren 
resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde sertifikalandırıldığına dair belge veya 
uzman olarak yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalıştığına dair belge ve alanında sertifikalandırıldığına dair 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Adli Trafik” alt uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuru evrakları içerisinde sunduğu görev belgesinin  belge tarihi bulunmuyor. Çalıştığı kurumdan alacağı disiplin 
yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “CİF, FOB Ve Gümrüklenmiş Değer, Dış Ticaretten Alınan Vergi, Resim, Harç ve Mali 
Yükümlülükler, Kaçak Eşya, Menşei Tespiti, Transit Ve Serbest Dolaşım” altı uzmanlık alanlarında Gümrük müşaviri 
veya kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile ilgili birimlerinde 
muayene memuru, müdür, başmüdür, uzman, kontrolör, müfettiş olarak çalıştığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce, Fransızca ve Almanca)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim 
veren mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı 
dil öğretmenliği önlisans, lisans diploma belgesi ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve 
Almanca dillerinde eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil 
Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo 
European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını 
gösteren belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında uygun üniversitelerin lisans 
eğitimi veren ilgili fakültelerinin mühendislik, iktisat, işletme, otomotiv, sigortacılık bölümlerinden veya bankacılık 
ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge  ya da sigorta eksperliği ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Yangın ve Doğal Afetler  ve Mühendislik Sigortaları/Hasar Tespiti"  alt uzmanlık 
alanlarında bilirkişiliğe başvuru için bu uzmanlık alanlarına uygun üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin mühendislik, iktisat, işletme, otomotiv, sigortacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık 
yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge  ya da sigorta eksperliği ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Sağlık/Hastalık Sigortaları” alt uzmanlık alanında tıp doktoru lisans belgesi sağlık, hastalık 
ve ferdi kaza dalında sigorta eksperliği ruhsat belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Arkeoloji” temel uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin 
uzmanlık alanına uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi ya da ilgili kurum veya kuruluşların 
uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Mimarlık” temel uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık 
fakültelerinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.



373 586258 502*****356 İNGÜN CAN

374 583326 282*****140 İRFAN CAN IŞIKLI

375 569459 116*****186 İRFAN ŞENER

376 573376 378*****480 İSA TURAN □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

377 571310 289*****470 İSKENDER TUNÇ

378 572614 208*****486 İSMAİL BERKMAN

379 577708 248*****486 İSMAİL ERTUĞRUL

380 595083 197*****094 İSMAİL OĞLAN □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

381 589929 108*****024 İSMAİL SAİT SAYER

382 577088 133*****300 İSMAİL SAVAŞCI

383 578863 150*****228 İSMAİL TOPAL

□ Başvurduğu “ İngilizce” uzmanlık alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge. 
□ Başvurduğu “Danca, İsveççe, Norveççe” alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik başvurusu için her birinden ayrı ayrı; 
 mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil 
öğretmenliği lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul 
veya üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna ya da yabancı ülkelerde başvuruda bulunduğu dillerde 
eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim 
aldığına veya o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge veya Yabancı Dil Sınavından 
(YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European 
Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığına dair 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu dillerde, her birinden ayrı ayrı mütercim ve tercüman olarak  en az 5 yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ya da geçici olarak sanat icrasından 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık İşlemleri” uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□İkametgah ya da beyan dilekçesi 

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.(Çalıştığı Kurumdan) 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu  İlgili uzmanlık alanlarında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış 
olduğuna dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge veya uzman olarak 
yetkilendirildiğine dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde açılacak 
eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu ilgili uzmanlık alanlarında ilgili birimlerde 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş;  C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge,  emekli ise  
emekli olduğu kurumdan alacağı, çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair disiplin 
belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “ Adli Bilişim Suçları” alt uzmanlık alanlarında, ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde 
açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya 
bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Adli Bilişim Suçları” alt uzmanlık alanında 5(Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.



384 581059 138*****894 İSMAİL YURTLU

385 582392 100*****818 İSMET YILDIZ

386 579422 404*****908 İSMİHAN EKE □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

387 578381 337*****390 İZZETTİN GÜLER

388 587549 321*****022 JÜLİDE KELEŞ YARIŞAN

389 577335 597*****724 KADİR ABALI

390 584103 439*****816 KADİR ÇINAR

391 570493 104*****166 KADİR EMRAH UÇAR

392 578469 225*****448 KADİR OCAK

393 590869 129*****586 KADİR ÖZGEN

394 585642 156*****284 KADİR SERKAN TÜREL

395 595050 263*****136 KADİR UĞUR ÇETİNKAYA □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “ Grafik ve Görüntü İşleme” uzmanlık alanı için üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya 
bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Markalar, Tasarımlar” alt uzmanlık alarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
fakültelerinden mezun olduğuna dair belge, marka, patent vekili olmak veya ilgili kurum veya kuruluşların uzmanlık 
alanına uygun birimlerinde çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Baskı Sanatları, Bireysel Sanatkar Faaliyetleri (Heykeltraş, Ebru, Hat, Tezhip, Ressam,  
vb.), Eski ve Modern Kitaplar, Grafik Sanatları, Güzel Sanatlar, Heykel, Plastik Sanatlar, Sanat ve Tasarım, 
Uygulamalı Sanatlar” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin alt uzmanlık 
alanına uygun arkeoloji, güzel sanatlar, konservatuvar, müzik, sanat tarihi, seramik veya seramik ve cam bölümünden 
mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Fotoğraf, Baskı, Reklamcılık” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
iletişim fakültelerinin ilgili bölümlerinden ( Radyo/TV, Sinema, Gazetecilik, Reklamcılık vb) mezunu olduğuna dair 
belge ya da ilgili alt uzmanlık alanında çalıştığına dair belge ve bu alanlarda Ticaret ve Sanayi Odasından geçici 
olarak sanat icrasından yasaklı olmadığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu temel uzmanlık alanlarından ayrı ayrı en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma)” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında  en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre (TMS) Varlık Değerleme 
İşlemleri uzmanlık alanı için Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora 
belgesi.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Trafik Kazalarına Sebebiyet Veren Teknik Sorunlar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin 
lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar ” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge ve en az 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge. 
□ Başvuruda bulunduğu “Muhasebe” uzmanlık alanında iktisat, işletme, maliye, bankacılık, bankacılık ve sigortacılık 
yüksek okullundan mezun olduğuna dair lisans belgesi, ya da kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde 
yönetici olarak çalıştığına dair belge, veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) ruhsatı belgesi. 
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.



396 577607 407*****078 KADİR ÜLGÜL

397 571669 443*****124 KAHRAMAN ÇAKIR

398 581201 460*****890 KAMİL ARSLAN

399 595502 514*****992 KAMİL KARTAL

400 583392 266*****032 KAMİL KESİKCİ □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

401 569037 131*****170 KAMURAN ALTUNDEMİR

402 576761 280*****058 KEMAL ÇELİK

403 570945 145*****818 KEMAL DEĞİRMENCİ

404 570600 101*****180 KERİM TÜKENMEZ □ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

405 590969 166*****590 KERİM VURAN

□ Başvuruda bulunduğu “ İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans veya 
önlisans eğitimi veren uzmanlık alanına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge ya da ilgili kurum veya 
kuruluşların uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalıştığına  veya çalışmış olduğuna dair belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ “Bilgi Sistemleri (Uygulama), Grafik ve Görüntü İşleme, Sinyal Resim ve Konuşma İşleme”uzmanlık alanında 
üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim 
bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği lisans belgesi.
□ En son çalıştığı kurumdan disiplin yönünden yasaklı olmadığına dair yeni tarihli belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu temel uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarında EK-2 aranılan niteliklerde yer alan 
uzmanlık belgeleri.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanlarının her birinden ayrı ayrı  en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce, Fransızca ve Almanca)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim 
veren mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı 
dil öğretmenliği önlisans, lisans diploma belgesi ya daTürkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve 
Almanca dillerinde eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil 
Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo 
European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını 
gösteren belge.
□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki diller); mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya 
üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan 
dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde 
eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  
Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak 
Dil (Common European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde 
(80) puan aldığını gösterir belge.

Başvuruda bulunduğu Vergiler ve Mali Yükümlülükler ve Muhasebe temel uzmanlık alanının alt uzmanlık 
alanlarındaki başvurusu için; Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık 
bölümlerinden mezun oduğuna dair lisans belgesi.
 □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Almanca” uzmanlık alanında,Yaygın dillerde eğitim veren mütercim tercümanlık, 
çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği önlisans veya 
lisans bölümlerinden ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde eğitim veren 
iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna dair belge ya da Yabancı 
Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil 
(Commo European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) 
puan aldığını gösteren belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.



406 578565 287*****302 KLAUDİA MARİA CESUR

407 582770 378*****320 KORAY KURŞUNOĞLU

408 590369 272*****236 KORAY SAYAL

409 576205 329*****120 KURBAN KOÇ

410 572818 243*****914 LEVENT AYAN

411 579747 173*****684 LEVENT ÇAM

412 583593 142*****812 LEVENT GERDANLI

413 578618 171*****662 LEVENT YEGİN

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (Almanca)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya daTürkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.
□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (Lehçe); mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, 
dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de 
yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna 
dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık 
yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede üniversiteye giriş 
dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu 
tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - CEF ) kriterleri 
kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme, Yapı Değerleme” alt 
uzmanlık alanlarındaki, “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki, 
Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel 
uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 
sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Gayrimenkul Değer Haritalarının Üretilmesi ve 
Kullanımı, Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje değerlemesi, Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına 
Göre  (TMS) Varlık Değerleme İşlemleri, Yabancı Gerçek Kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz 
Edinimi ve Taşınmazlarının Yönetimi, Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, Yapı Maliyeti ve Tespiti, 
Gayrimenkullerin Yönetimi, Kullanımı, Korunması ve Çevre Tazminatları, Tarihi Yapılar ve Koruma Alanlarının 
Değerlemesi” alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik başvurusu için;Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda 
lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ Gayrimenkul Değerleme uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Oto Boyacılığı” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge veya ilgili temel ve alt 
uzmanlık alanında teknik öğretmen, 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.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.



414 576115 709*****476 LEYLA YUSUF

415 576304 341*****410 MAHİR KARAMAN 

416 573216 504*****544 MAHMUT AYDOĞAN

417 568481 675*****526 MAJID ADLE □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

418 577795 277*****916 MEDENİ YAKUT □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

419 587099 504*****832 MEHMET AKİF PNEKTEMİR

420 568798 139*****718 MEHMET AKSOY □ Disiplin yönünden görev belgesi.

421 578597 326*****308 MEHMET ALİ CAN DAL

422 578288 251*****654 MEHMET ALİ CEZAYİRLİ

423 577812 222*****234 MEHMET AYGÜN □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

424 586027 495*****194

425 572322 259*****442 MEHMET BAKİ SİCİMLİ

426 590909 735*****120 MEHMET BAŞAR TAŞÖREN

□ Başvuruda bulunduğu “Psikoloji” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık 
alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alt uzmanlık alanında  üniversitelerin ilgili 
fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “ Sosyal Hizmetler” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans veya ön lisans eğitimi veren 
fakültelerinin sosyal hizmet, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi veya aile ve 
tüketici bilimleri bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki diller); mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya 
üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan 
dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde 
eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  
Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak 
Dil (Common European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde 
(80) puan aldığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” ve “Sosyal Güvenlik Mevzuatından 
Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanlarında; Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş 
kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair lisans belgesi ve başvuruda bulunduğu nitelikli 
hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğuna dair belge veya bilirkişilik 
yaptığına dair belgesi ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim aldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”, “Sosyal Güvenlik Mevzuatından 
Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  uzmanlık alanlarından ayrı ayrı en az  5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası ve uzmanlık alanında en az 5(Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Bağlı olduğu odadan mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair   
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Görüntü İncelemeleri ve Adli Ses İncelemeleri, Adli Trafik, Ses ve Görüntü 
Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi” alt uzmanlık alanlarında resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına 
dair belge  ve bu süre içerisinde uzman olarak çalıştığına dair sertifika belgesi. 

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  görev belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Olay Yeri İnceleme” alt uzmanlık alanında ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge veya uzman olarak yetkilendirildiğine dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Olay Yeri İnceleme” alt uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

MEHMET BAHATTİN 
BELEN

□ Başvuruda bulunduğu “ Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanının  alt uzmanlık alanlarında en az 24 saatlik eğitim 
sertifikası ve bu uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 



427 568859 377*****206 MEHMET BİRİM KARAKOÇ

428 579589 296*****890 MEHMET CENKCİ

429 575247 535*****746 MEHMET CİHAD ERDİNÇ

430 585830 575*****304 MEHMET ÇALIŞKAN

431 578277 524*****930 MEHMET ÇEVLİK

432 570691 139*****796 MEHMET DARIKA

433 584495 211*****526 MEHMET DEMİR

434 589013 219*****276 MEHMET DURAN

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Banka Muhasebesi Finansmanı ve Mali Analizi, Bankacılık İşlemleri” alt uzmanlık alanında 
5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanında üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk 
öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge ve başvuruda bulunduğu 
nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını 
belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim aldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Fikri ve Sınai Haklar” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinden 
mezun olup marka, patent vekili olduğuna dair belge veya ilgili kurum veya kuruluşların uzmanlık alanına uygun 
birimlerinde çalıştığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar Depolama Ünitelerinde Veri Kurtarma Ve Veri Analizi, İnternet Ve Multimedya, 
Mobil Cihazlarda Veri Kurtarma Ve Veri Analizi” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya 
bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Adli Bilişim Suçları” alt uzmanlık alanında ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge veya uzman olarak yetkilendirildiğine dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ “Adli Belge İncelemeleri, Adli Bilişim Suçları, Adli Biyoloji ve Genetik İncelemeler, Adli Görüntü İncelemeleri, 
Adli Kimyasal İncelemeleri, Adli Seroloji, Adli Ses İncelemeleri, Adli Trafik” uzmanlık alanlarında  en az 5 yıl 
süreyle çalışmış olduğuna dair belge  ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikası olduğuna dair belgesi.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık ve Finans” temel uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve 
idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge veya bankalarda 
ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici, uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge. 
□ Çalıştığı kurumdan  disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.



435 581118 295*****878 MEHMET ERSOY

436 583304 318*****698 MEHMET GEM

437 583219 144*****982 MEHMET HALUK ATASOY

438 572584 456*****278 MEHMET KADIOĞLU

439 575457 267*****106 MEHMET KENEZ

440 578860 159*****494

441 576628 631*****846 MEHMET KÜRKLÜ

442 570279 214*****790 MEHMET MURAT ERDEM

443 592244 129*****080

444 570420 330*****522 MEHMET NURİ YILDIZ

445 589281 220*****494 MEHMET OĞUZ

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce, Almanca)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren 
mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil 
öğretmenliği önlisans, lisans diploma belgesi ya daTürkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca 
dillerinde eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından 
(YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European 
Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren 
belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair görev belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Sivil Havacılık” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin 
uçak, havacılık ve uzay, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği ve 
endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olduğuna dair belge ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
ile bağlı kuruluşlarında uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Havayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin ilgili 
fakülte veya yüksek okullarının ulaştırma ve lojistik ile sivil hava ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi gibi 
lojistik ve havacılık ile ilişkili alanlarda eğitim veren bölüm mezunu olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Karayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin 
ulaştırma ve lojistik alanlarında eğitim veren bölüm mezunu olmak veya ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3 ya da ÜDY 4 
belgelerinden birine sahip olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Turizm” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinin alt uzmanlık 
alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Taşımacılık” uzmanlık alanlarının her biri için en az 5(Beş) yılık mesleki deneyimi gösterir 
belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ UYAP Bilirkişi Portalde kayıtlı uzmanlık alanı ile talep ettiği uzmanlık alanı ve sunduğu belgeler birbiri ile uyumlu 
olmadığından, talep ettiği uzmanlık alanına ilişkin düzenlenecek e-imzalı Başvuru Formu.
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.(İbraz edilen 21 saatlik)

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş;  B ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.
□ Disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına ya da  geçici olarak sanat 
icrasından yasaklı olmadığına dair belge.  

MEHMET KEREM 
KARAKAYA

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi” alt uzmanlık alanında “Taşınmaz (gayrimenkul) 
geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Değerleme” alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Bina Tesisatı ve Jeneretörler” alt uzmanlık alanında ilgili kurumda 5 (Beş) yıllık  mesleki 
deneyimini gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

MEHMET NURETTİN 
YILDIRIM

□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Hizmetler” uzmanlık alanı için  “Üniversitelerin lisans veya ön lisans eğitimi veren 
fakültelerinin sosyal hizmet, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi veya aile ve 
tüketici bilimleri bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Görüntü İncelemeleri ve Adli Ses İncelemeleri uzmanlık alanlarında resmi kurumlarda 
en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde uzman olarak çalıştığına dair sertifika belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□  En son çalıştığı kurumdan veya çalıştığı kurum ve kuruluştan disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten 
çıkarılma  cezası almadığına dair belge.



446 579683 187*****078 MEHMET OĞUZ BORAN

447 590644 181*****834 MEHMET OSMAN IŞIK

448 576509 239*****544 MEHMET ÖZGÜR ÇETİNER

449 572977 134*****528 MEHMET ÖZTÜRK

450 574006 134*****014

451 575675 408*****660

452 585075 222*****458

453 589059 186*****856 MEHMET TAN □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

454 584136 516*****730 MEHMET TAŞ

□ Başvuruda bulunduğu “Arazi ve Arsa Değerleme, Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz 
(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi, veya 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi” alt uzmanlık alanında Taşınmaz (gayrimenkul) 
geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Antropoloji “ alt uzmanlık alanında ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge 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 laboratuar ve 
uzman kadrosuna sahip kuruluş veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu 
süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge veya "Adli 
antropoloji" alt uzmanlık alanında arkeoloji lisans mezunu olup insan osteolojisi ve insan anatomisi derslerini almış 
olmak şartıyla adli bilimler alanında yüksek lisans/doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Olay Yeri İncelemeleri” alt uzmanlık alanında ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi 
kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge. 

□ Başvuruda bulunduğu “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği, özel eğitim 
bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği bölümlerinden 
mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alt uzmanlık alanında,  üniversitelerin ilgili 
fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Çocuk Gelişimi” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin lisans eğitimi veren tıp ve sağlık 
bilimleri fakülteleri ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının alt uzmanlık alanına uygun bölümlerinden mezun 
olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Yapı Değerleme” uzmanlık alanında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, 
yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak. 
Başvurduğu uzmanlık alanlarına ilişkin  resmi kurumdan onaylı 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge. 
□ Çalıştığı kurumdan alacağı, herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair disiplin belgesi.

□ “Devlet Destekli Tarım Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için Tarım Sigortaları 
Havuzu Eksperlik Belgesi.
□ “Sağlık/Hastalık Sigortaları” alt uzmanlık alanında tıp doktoru olduğuna dair lisans belgesi, sağlık, hastalık ve ferdi 
kaza dalında sigorta eksperliği ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. (Sigorta 
uzmanlık alanı için)
□  Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.
□  Disiplin yönünden görev belgesi.(Sigorta uzmanlık alanı için yeni tarihli)

MEHMET SERDAR 
KORKMAZ

□ “Kentsel  Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları)” temel 
uzmanlık alanında başvurduğu alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek 
lisans veya doktora yaptığına dair belge  ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme 
uzmanı olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge. 
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ “Kentsel  Dönüşüm “ temel uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.
 

MEHMET SİNAN 
DÖRTDUDAK

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Bilişim Suçları, Adli Görüntü İncelemeleri, Adli Ses İncelemeleri” alt uzmanlık 
alanlarında İlgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğuna dair belge  
ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge veya uzman olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair 
belge 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 5yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını 
tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge.

MEHMET ŞEMSETTİN 
ARIKAN

□ Emekli ise en son emekli olduğu kurumdan, çalışan ise çalıştığı kurumdan,  disiplin yönünden, meslekten ya da 
memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.
□ Başvurulan uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Arazi ve Arsa Değerleme, Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık 
mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu-“Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)”alt uzmanlık alanında 
bilirkişiliğe başvuru için taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora belgesi  ya da 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.



455 583667 145*****550 MEHMET TEKE

456 573328 343*****260 MEHMET YAVUZ KALKAN □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

457 571743 168*****216 MEHMET YILDIRIM

458 579220 228*****582 MEHTAP TEMİZOĞLU

459 580722 160*****400

460 581613 269*****340 MELEK ŞİMŞEK

461 577676 154*****582 MELTEM DİZDAR

462 585423 466*****642 MELTEM KÜTÜKLÜ □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

463 571913 183*****948 MERAL KOZAN

464 595615 295*****894 MERAL ŞALGAM

465 589206 203*****318 MERDA ELVAN TUNCA

466 576344 206*****186 □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 5 
(Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (Arapça); mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, 
dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de 
yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna 
dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık 
yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede üniversiteye giriş 
dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu 
tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - CEF ) kriterleri 
kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge.

MELEK ARPACI 
GÜNDOĞAN

□ Başvuruda bulunduğu “Markalar, Tasarımlar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
fakültelerinden mezun olduğuna dair belge, marka, patent vekili olduğuna dair belge veya ilgili kurum veya 
kuruluşların uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalıştığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği, özel eğitim 
bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği bölümlerinden 
mezun olduğuna dair belge. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası ve uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma)” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.

MERVE ATEŞ 
ÇİLOĞULLARI



467 580263 207*****578 MERVE YILDIZ ORTAKLAN

468 590153 256*****520 MERYEM ÇETİN □ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

469 584894 291*****274 MERYEM ÖZDEMİR

470 579127 388*****274 MESUT ERTUĞRUL

471 574781 205*****744 MESUT KÜSKÜ

472 570290 259*****372 METE DEMİRCİ

473 586236 286*****238 METİN BULUT

□ Çalıştığı kurumdan veya en son ayrıldığı kurumdan disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma 
cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Doğum, Kadın Sağlığı, Yenidoğan” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin sağlık 
yüksekokulları veya sağlık bilimleri fakültelerinin ebelik bölümünden mezun olduğuna dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi” uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarında 
Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.   
□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi” uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimi gösterir 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “ Oto Aksesuarı İmalatçılığı, Oto Camı Montaj, Oto Yedek Parça İmalatçılığı, Kriko İmal ve 
Tamirciliği, Oto Yıkama ve Yağlamacılığı” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge veya ilgili temel ve alt 
uzmanlık alanında teknik öğretmen, 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.
□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Taşıt” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Otomotiv” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin otomotiv mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarının her birinden ayrı ayrı 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir 
belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ “Acil Tıp, Diğer Hekimlik Hizmetleri” uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ “Spor Hekimliği” uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□  Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B,veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme ve Yapı Değerleme” alt 
uzmanlık alanlarındaki, “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki, 
Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel 
uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 
sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Bina ve Tesis Yönetimi ve Uygulamaları, 
Gayrimenkul Değer Haritalarının Üretilmesi ve Kullanımı, Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje değerlemesi, 
Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri, Gayrimenkul Yatırımları ve Finansmanı, Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe 
Standartlarına Göre (TMS) Varlık Değerleme İşlemleri, Gayrimenkullerin Yönetimi, Kullanımı, Korunması ve Çevre 
Tazminatları,  İnşaat İlerleme Seviyesi Analizi, Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, Tarihi Yapılar ve Koruma 
Alanlarının Değerlemesi, Yabancı Gerçek Kişiler ve Yabancı Şirketlerin Taşınmaz Edinimi ve Taşınmazlarının 
Yönetimi, Yapı Kooperatiflerinin Taşınmazlarının Yönetimi,Yapı Maliyeti ve Tespiti,” alt uzmanlık alanlarındaki 
bilirkişilik başvurusu için;Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarındaki,  Kentsel Dönüşüm 
(Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel uzmanlık alanlarının alt 
uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini 
gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.



474 577772 233*****764 METİN GÜNDOĞDU

475 589394 355*****210 METİN KARACA

476 574158 261*****188 MEVLÜDE MERCAN □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

477 568694 468*****624 MEVLÜT ALİBAŞ

478 572988 548*****760 MEVLÜT ÖZDEMİR

479 572868 332*****994 MUHAMMED BURÇ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

480 574247 329*****180 MUHAMMED SİNCAR

481 575455 120*****046 MUHAMMET AKAYDIN

482 577641 330*****822 MUHAMMET DÜNDAR □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

483 582130 248****830 MUHAMMET ÖNEN □ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında en az en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ UYAP Bilirkişilik Portal Sistemi üzerinden tarayarak yüklediği belgeler açılmıyor. İstenilen formatta taratılarak 
eksik evrakların yeniden gönderilmesi gerekmektedir.)
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında 
üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık ve Finans” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında Üniversitelerin 
siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna 
dair belge veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarda yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kurumsal Yönetim” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin siyasal 
bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair 
belge veya kurum veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yaptığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Vergiler ve Mali Yükümlülükler” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında 
üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden mezun 
olduğuna dair belge veya MaliyeBakanlığıve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalışıyor veya 
çalışmış olduğuna dair belge ya  da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir 
(YMM) Ruhsatı belgesi veya Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, İşletme” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin 
lisans eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Değer Kaybı” alt uzmanlık alanında  kara araçları dalında sigorta eksperliği 
ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Sağlık/Hastalık Sigortaları” alt uzmanlık alanında tıp doktoru lisans belgesi sağlık, hastalık 
ve ferdi kaza dalında sigorta eksperliği ruhsat belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Devlet Destekli Tarım Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında Tarım Sigortaları 
Havuzu Eksperlik Belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi” altuzmanlık alanında  lisans, yüksek lisans ya da 
doktora belgesi.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. (Kamu 
Taşınmazlarının Değerlemesi )
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.(Kamu Taşınmazlarının 
Değerlemesi )
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.(
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.



484 590044 219*****612

485 568445 161*****312 MUHARREM ALTINBAY

486 568849 377*****540 MURAT ALTINMAKAS

487 592064 325*****174 MURAT BİÇER

488 581591 156*****788 MURAT BİLBAY

489 576645 232*****714 MURAT BİLGİÇ

490 571057 126*****478 MURAT ÇAVDAR

491 583818 264*****752 MURAT DEMİRKOL

492 571834 234*****454 MURAT ERDOĞAN

493 568195 104*****662 MURAT GİRGİN □ Disiplin yönünden görev belgesi.

MUHAMMET SAİT 
ARIDUMAN

□ Başvuruda bulunduğu "Adli Trafik" altuzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için adli trafik alanında hizmet veren 
resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak ve bu süre içerisinde sertifikalandırıldığına dair belge  veya 
uzman olarak yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalıştığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile Hekimliği” alt uzmanlık alanında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre 
sözleşmeli aile hekimi olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “ Spor Hekimliği” alt uzmanlık alanında, ilgili uzmanlık alanına  ait Sağlık Bakanlığı 
tarafından tescil edilen tıpta uzmanlık ve bulunması halinde yan dal uzmanlık belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “ İnsan Kaynakları, Spor Hekimliği ve Sağlık Yönetimi” alt uzmanlık alanlarında 5 yıllık 
deneyimini gösterir resmi belge.
□ En son çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)”alt uzmanlık alanında 
bilirkişiliğe başvuru için taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya 
da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin ön lisans 
veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge  ve 
başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu 
veya bilirkişilik yaptığını belgelendirdiğine dair belge  ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi 
bölümünden mezun olduğuna dair belge veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları birimlerinde yönetici 
pozisyonunda çalışıyor veya çalıştığına dair belge ve bu alanda en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu  Aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul 
Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki 
Uygulamalı Eğitim Proğramına” katıldığına dair belgesi.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 



494 580110 102*****742 MURAT KİRLİ

495 571234 152*****460 MURAT ŞİMŞEK

496 583769 246*****450 MURAT USLU □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

497 582540 165*****454 MUSTAFA AKCAN

498 568470 551*****712 MUSTAFA AKIN OGRAŞ

499 568657 178*****048 MUSTAFA ALİ ÇETİN

500 574175 372*****956 MUSTAFA ALVER □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

501 577667 165*****624 MUSTAFA BODUR

502 582300 197*****412 MUSTAFA CENAP YILMAZ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

503 568558 248*****886 MUSTAFA ÇAKIR

504 576585 293*****836 MUSTAFA ÇALIŞIR

505 590691 223*****024 MUSTAFA DEDE

506 584193 245*****892 MUSTAFA DEMİR

□ Başvuruda bulunduğu  “Motorlu Araç Değer Kaybı” alt uzmanlık alanında  kara araçları dalında sigorta eksperliği 
ruhsat belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında uygun üniversitelerin lisans 
eğitimi veren ilgili fakültelerinin mühendislik, iktisat, işletme, otomotiv, sigortacılık bölümlerinden veya bankacılık 
ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge  ya da sigorta eksperliği ruhsat belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Devlet Destekli Tarım Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru 
için Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Tekstil Ve Giyim, Yardımcı İmalat ve Endüstriyel Tekstil” alt uzmanlık alanında 
bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin tekstil mühendisliği 
bölümünden mezunu olduğuna dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar” uzmanlık alanı için üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında iş yeri hekimleri için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğine dair belge ve  iş yeri hekimliği belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Aile Hekimliği ” alt uzmanlık alanında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre 
sözleşmeli aile hekimi olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Turizm ve Otel İşletmeciliği ” alt  uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
fakültelerinin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge. 

□ Başvuruda bulunduğu “Olay Yeri İncelemeleri” uzmanlık alanına ilişkin 5 yıllık deneyimi gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Yapı Statiği” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme ve Yapı Değerleme” alt 
uzmanlık alanlarındaki, “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki, 
Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel 
uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 
sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Gayrimenkul Değer Haritalarının Üretilmesi ve 
Kullanımı, Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje Değerlemesi, Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri, Yabancı Gerçek 
Kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi ve Taşınmazlarının Yönetimi,  Kamu Taşınmazlarının 
Değerlemesi” alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik başvurusu için;Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda 
lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ “Adli Belge İncelemeleri ” uzmanlık alanlarında  ilgili birimlerde en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğuna dair belge  
ve bu süre içerisinde uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge.



507 568202 313*****860 MUSTAFA ENES BOLAT □ Disiplin yönünden görev belgesi.

508 577379 105*****580 MUSTAFA ERDOĞAN

509 587227 202*****028 MUSTAFA ERGEN

510 571948 489*****982 MUSTAFA FEHMİ ÜSTÜNÖZ

511 595819 115*****268 MUSTAFA GÖKÇE

512 581928 163*****302 MUSTAFA KEMAL DARICI

513 568536 135*****614 MUSTAFA KEMAL TONGUR

514 571109 203*****522 MUSTAFA KOCA

515 575362 186*****516 MUSTAFA KÜRŞAT MERDİN □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

516 574034 295*****262 MUSTAFA NOYAN ERKMEN □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

517 587022 281*****044 MUSTAFA ÖZDEŞ TUĞLU

518 571399 256*****788 MUSTAFA SAYGIN

519 595748 236*****414 MUSTAFA SUMBAS □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş;  B ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Yönetimi” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt 
uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge ve bu alanda en az 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “ Kamu Alacağı, İcra ve  İflas İşlemlerine İlişkin Değerleme” alt uzmanlık alanında Sermaye 
Piyasası faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı, kurumsal yönetim derecelendirme lisansı, kredi derecelendirme 
lisansı belgesi ve bu alanda en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
Başvuruda bulunduğu “ Yurt İçinden  Alinan Vergi, Resim, Harç ve Mali Yükümlülükler” alt uzmanlık alanında 
üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden mezun 
olduğuna dair belge veya MaliyeBakanlığıve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalışıyor veya 
çalışmış olduğuna dair belge  ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir 
(YMM) Ruhsat belgesi veya Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belge ve bu alanda en az 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair oda faaliyet  veya oda 
kayıt belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “ Cilt Bakımı ve Güzellik, Emlakçılık, Kuaförlük” temel uzmanlık alanlarına ilişkin 3308 
sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 
kapsamında verilen ustalık, esnaflık belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “ Cilt Bakımı ve Güzellik, Emlakçılık, Kuaförlük” temel uzmanlık alanlarına ilişkin oda 
faaliyet veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 

□ 2011-2016 yıllarında görev yaptığı bankadan alacağı disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten 
çıkarılmadığına dair disiplin yönünden belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.



520 583800 121*****138 MUSTAFA ŞEFİK KARAKAŞ

521 579861 104*****914 MUSTAFA ŞEN

522 575586 338*****108 MUSTAFA ŞINIK

523 595775 147*****406 MUSTAFA TATARCIM

524 579237 276*****640 MUSTAFA TEKCE

525 582252 276*****950 MUSTAFA TEKİN

526 579363 428*****382 MUTLU EZİK

527 575809 168*****590 MUZAFFER KOÇAK

528 578640 163*****826 MUZAFFER MURAT İLHAN

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kıyı Ve Deniz Jeolojisi-Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi” alt uzmanlık alanında 
üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin jeoloji mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair 
belge. 
□ Başvuruda bulunduğu “ İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi 
bölümünden mezun olduğuna dair belge veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları birimlerinde yönetici 
pozisyonunda çalıştığına dair belge.
□ “Arıcılık, Bahçe Bitkileri, Toprak Bilimi” uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Tütün ve Tütün Mamulleri Endüstrisi” alt uzmanlık alanında 
 tütün teknolojisi mühendisliği veya tütün eksperliği yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge ve Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı(mülga TAPDK) bünyesinde tutulan kütük defterine kayıtlı olduğuna dair belge.

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetiminin “ Arazi ve Arsa Değerleme ve Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanları ile 
Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel 
uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 
sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ “Menkul Varlıklar ve Değerleme İşlemleri” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik 
başvurusu için; Sermaye Piyasası faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı, kurumsal yönetim derecelendirme lisansı, 
kredi derecelendirme lisansı belgesi.
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Gayrimenkul Değer Haritalarının Üretilmesi ve 
Kullanımı, Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje değerlemesi, Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına 
Göre  (TMS) Varlık Değerleme İşlemleri, Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, Tarihi Yapılar ve Koruma Alanlarının 
Değerlemesi” alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik başvurusu için;Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda 
lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi. 
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Makine” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanları için; meslek kuruluşuna üye 
olduğuna dair son altı ay içerisinde alınmış oda kayıt belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Makine” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanları için; disiplin yönünden meslekten ya 
da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ya da geçici olarak sanat icrasından yasaklı olmadığına dair belgesi.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir resmi onaylı veya 
meslek kodlu  SGK hizmet döküm belgesi . 

□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Endüstriyel Ürünler,Tekstil Ürünleri”  uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
ilgili fakültelerinin endüstri ürünleri tasarımı bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Telif Hakları” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinden 
mezun olup marka, patent vekili olduğuna dair belge veya ilgili kurum veya kuruluşların uzmanlık alanına uygun 
birimlerinde çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Tekstil Kimyası” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin kimya mühendisliği bölümünden veya ilgili fakültelerin kimya bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kurumsal Yönetim” uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari 
bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge veya kurum veya 
kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yaptığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Fotoğrafçılık” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren iletişim 
fakültelerinin ilgili bölümlerinden ( Radyo/TV, Sinema, Gazetecilik, Reklamcılıkvb) mezun olduğuna dair belge veya 
ilgili alt uzmanlık alanında çalıştığına dair belge veya Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu temel uzmanlık alanlarının her birinden ayrı ayrı en az 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir 
belge.



529 585344 221*****854 MUZAFFER YİĞİT

530 571665 636*****896 MÜCEVHER AVGÖREN

531 595351 275*****686 MÜJGAN CABAROĞLU

532 578317 145*****140 MÜJGAN CİNGÖZ □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

533 579638 296******756 MÜMİNE CENKCİ TAŞAR

534 578414 167*****596 MÜRŞİDİN DEMİRCAN

535 582873 146*****844 MÜRÜVVET KOLAK

536 568862 112*****950 MÜYESSER GÜVENÇ

537 572390 707*****782 NABİ YILDIZ

538 579496 213*****030 NAFİZE BESLER □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

539 575490 521*****604 NAGİHAN ÇAĞIRGAN

□ Başvuruda bulunduğu “Karayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin 
ulaştırma ve lojistik alanlarında eğitim veren bölüm mezunu olmak veya ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3 ya da ÜDY 4 
belgelerinden birine sahip olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin özel eğitim 
öğretmenliği, özel eğitim bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler 
öğretmenliği bölümlerinden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu "Adli Trafik" altuzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için lisans belgesi ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarından en az 5 (Beş) yıl çalıştığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ “Özel Eğitim”  alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği, özel eğitim 
bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği bölümlerinden 
mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin özel eğitim 
öğretmenliği, özel eğitim bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler 
öğretmenliği bölümlerinden mezun olduğuna dair lisans belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Dış Ticaretten Alınan Vergi, Resim, Harç Ve Mali Yükümlülükler” alt uzmanlık alanında 
Gümrük müşaviri olduğuna dair belge  veya kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve 
dış ticaret ile ilgili birimlerinde muayene memuru, müdür, başmüdür, uzman,kontrolör, müfettiş olarak çalıştığına dair 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Menkul Varlıklar Değerleme İşlemleri” alt uzmanlık alanlarında Sermaye Piyasası 
faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı, kurumsal yönetim derecelendirme lisansı, kredi derecelendirme lisansı 
belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans 
eğitimi veren fakültelerinin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ “Muhasebe” uzmanlık alanı dışında başvurduğu uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin ön lisans 
veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge  ve 
başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu 
veya bilirkişilik yaptığını belgelendirdiğine dair belge  ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık ve Finans” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin siyasal 
bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair 
belge veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici, uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair 
belge ve bu alanlarda 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.



540 577077 281*****356 NAİM BAL

541 587687 244*****068 NAİME TOMAŞ

542 589882 421*****386 NALAN TOPALOĞLU □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir hizmet döküm belgesi.

543 582775 253*****048 NAZIM VİCİR

544 585684 241*****794 NAZLI ARIN

545 582991 228*****828 NAZMİYE ÜNLÜ 

546 578871 455*****412 NEJLA ERENLER BULUTCU

547 570428 232*****688 NERGİS TOKMAN □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

548 581061 254*****210 NERİMAN BALTA

549 571864 212*****334 NERİMAN EDA KARAKÖSE

550 568482 187*****830 NESİJ YAVUZ

551 579207 174*****626 NESLİHAN TÜRKOĞLU

552 584224 125*****378 NEVZAT BOL

553 578821 158*****134 NEZAHAT ÇİLBİRCİ

□ Başvurduğu “Muhasebe” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanları için; Üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına 
uygun lisans eğitimiverenfakülteleriniktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık 
yüksek okullarından mezun olduğuna, ya da kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak
çalıştığına veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatı ya da 
Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bağlı olduğu odadan en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “ Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme 
Uzmanları)   ve Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin ön lisans 
veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge  ve 
başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu 
veya bilirkişilik yaptığını belgelendirdiğine dair belge  ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Su Ürünleri” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık deneyimini 
gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma)” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık İşlemleri” alt uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari 
bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge veya bankalarda ya 
da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge. 

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Değerleme” alanında 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.( Meslek 
Kodlarını İçerir SGK Hizmet Dökümü vb.)
□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma”(Gayrimenkul Değerleme Taşınmaz Geliştirme) uzmanlık alanında  aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” 
katıldığına dair belgesi.

□ Bilirkişilik  Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.



554 584408 177*****462 NEZAHAT TANIŞIK □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

555 585235 196*****198 NEZAKET YILMAZ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

556 575631 129*****408 NİHAT AKKALKAN

557 574507 241*****286 NİHAT ARICAN

558 595840 181*****338 NİLGÜN ORUÇ

559 578590 288*****982 NİLÜFER KALKAN

560 572965 533*****142 NİLÜFER VAN LIER

561 580880 308*****294 NİYAZİ DİNÇ

562 595807 117*****912 NURAY GÜNDOĞDU

563 568593 124*****262 NURDOĞAN ÜNAL

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (Ukraynaca); mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, 
filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans bölümleri veya 
Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden 
mezun olduğuna dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki 
veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede 
üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek 
Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - CEF ) 
kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Ukraynaca” alt uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce )” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Bina ve Tesis Yönetimi ve Uygulamaları, 
Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje Değerlemesi , Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri,  Gayrimenkullerin Muhasebe 
Standartlarına Göre (TMS) Varlık Değerleme İşlemleri, Gayrimenkullerin Yönetimi, Kullanımı, Korunması ve Çevre 
Tazminatları, Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi, Yabancı Gerçek Kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin 
Taşınmaz Edinimi ve Taşınmazların Yönetimi, Yapı Kooperatiflerinin Taşınmazlarının Yönetimi, Yapı Maliyeti ve 
Tespiti” alt uzmanlık alanlarında başvurusu için ; Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans 
ya da doktora belgesi,
□  Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel 
uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 
sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi. 



564 583420 235*****482 NÜKET AYFER NUR ALAEİ

565 584879 382*****426 OĞUZ KAAN SARIÇAYIR

566 584034 339*****366 OKAN FINDIK

567 576262 628*****614 OKAN KOÇTEPE

568 583482 472*****500 OKTAY ASLANER

569 573232 143*****100 OLGAÇ KAYMAK

570 570835 336*****178 ONUR AKKÖPRÜ

571 575823 208*****386 ONUR ÇELEBİSOY

572 583964 102*****458 ONUR SARAÇ

573 588119 107*****716 ORHAN OĞUZHAN

574 572662 488*****620 ORHAN ÖZKAN

575 572887 433*****796 OSMAN AKOĞLAN

□ Başvuruda bulunduğu  “Farsça ve Osmanlıca” uzmanlık alanında, mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, 
filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans bölümleri veya 
Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden 
mezun olduğuna dair lisans belgesi,  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki 
veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede 
üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek 
Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - CEF ) 
kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Banka Muhasebesi Finansmanı ve Mali Analizi, Bankacılık İşlemleri” alt uzmanlık alanında 
5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında en az en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir meslek kodunu 
gösterir hizmet dökümü. 

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar” uzmanlık alanın alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya 
bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Adli Bilişim Suçları ve Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi”  alt 
uzmanlık alanında ilgili birimlerde 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağılığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İş yeri hekimliği uzmanlık” alanı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
yetkilendirildiğine dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Camcılık ve Aynacılık” alt uzmanlık alanında Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi veya ilgili 
temel ve alt uzmanlık alanında teknik öğretmen, tekniker ve teknisyen, ön lisans diploması, veya 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında 
verilen ustalık, esnaflık belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Yalıtım” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin 
inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair bağlı olduğu meslek 
odasından alınan belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.(İnsan Kaynakları )
□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi.



576 583088 284*****562 OSMAN ÇOBAN

577 573910 120*****148 OSMAN KALIN

578 587548 308*****062 OSMAN KÜRŞAT ONAT □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

579 580605 295*****800 OSMAN NURİ AĞAN

580 595744 215*****678 OSMAN RIDVAN CİVİL □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi.

581 573718 242*****376 OSMAN SAVAŞ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

582 570834 219*****436 OSMAN ŞENGÜL

583 573455 202*****298 OSMAN UYSAL □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

584 572455 301*****830 OSMAN YALDIZ

585 583919 181*****006 OYA CENGİZ □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

586 586832 435*****394 OZAN ÇAKIR

587 572219 244*****782 OZAN EMRE BIÇKI □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

588 576673 121*****524 ÖMER AKBULUT

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar”  uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya 
bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kültürel Yapımlar, Medya Ve İletişim” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanında 
üniversitelerin lisans eğitimi veren iletişim fakültelerinin ilgili bölümlerinden ( Radyo/TV, Sinema, Gazetecilik, 
Reklamcılık vb) mezun olduğuna dair belge ya da ilgili alt uzmanlık alanında çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Esnaf ve Küçük İmalat” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanında  üniversitelerin lisans 
eğitimi veren ilgili fakültelerinin temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge 
veya ilgili temel ve alt uzmanlık alanında teknik öğretmen, 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.
□ Başvuruda bulunduğu “Ses Ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi” alt uzmanlık alanında ilgili 
uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair görev belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarının her birinden ayrı ayrı en az 5 yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Sermaye ve İradı Değer Artış Kazancı ve Taşınmazlara İlişkin Diğer 
Vergilerin Matrahının Tespiti” alt uzmanlık için; Sermaye Piyasası faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı, 
kurumsal yönetim derecelendirme lisansı, kredi derecelendirme lisansı sahibi olmak veya   Maliye Bakanlığı ve bağlı 
teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalıştığına veya çalışmış olduğuna dair belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme 
Uzmanları” uzmanlık alanı için; 6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için 
mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” katıldığına 
dair belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme 
Uzmanları” uzmanlık alanı için Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir 
belge. 
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı, çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)”alt uzmanlık alanında 
taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yaptığına dair belge  ya da 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.



589 589468 273*****732 ÖMER AKKAN

590 584960 186*****770 ÖMER CANDAR KOZAN

591 574337 534*****724 ÖMER ÇAVDAR

592 570105 133*****018 ÖMER FARUK ÇELEBİ

593 587641 152*****438 ÖMER KÖKSOY

594 590033 232*****102 ÖMER OKAN KENDİR

595 582675 311*****914 ÖMER PERÇİNEL □ Almanca diplomasının  noter onaylı Türkçe tercümesi.

596 573887 296*****814 ÖNER DEĞİRMEN

597 571398 458*****656 ÖZCAN GÜNGÖR

598 581708 264*****254 ÖZER GÖK □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

599 589794 151*****454 ÖZGE KAVUK

600 569448 478*****220 ÖZGE ÜNAL

601 578743 421*****612 ÖZGEN KAYBAKİ

□ Başvuruda bulunduğu “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma”( Gayrimenkul Değerleme- Taşınmaz Geliştirme) uzmanlık alanında aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” 
katıldığına dair belgesi.
□ “Arazi ve Arsa Değerleme” alt uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)”alt uzmanlık alanında 
bilirkişiliğe başvuru için taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yaptığına dair 
belge  ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine 
dair belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Almanca” uzmanlık alanında,Yaygın dillerde eğitim veren mütercim tercümanlık, 
çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği önlisans veya 
lisans bölümlerinden ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde eğitim veren 
iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna dair belge ya da Yabancı 
Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil 
(Commo European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) 
puan aldığını gösteren belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette 
bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığını belgelendirmek.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bağlı olduğu odadan en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.

□ UYAP Bilirkişi Portalde kayıtlı uzmanlık alanı ile talep ettiği uzmanlık alanı ve sunduğu belgeler birbiri ile uyumlu 
olmadığından, talep ettiği uzmanlık alanına ilişkin düzenlenecek e-imzalı Başvuru Formu.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair bağlı olduğu meslek 
odasından alacağı disiplin belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “ Ağaç İşleri ve Marangozluk” alt uzmanlık alanında,  üniversitelerin lisans eğitimi veren 
ilgili fakültelerinin temel ve alt uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge veya ilgili temel 
ve alt uzmanlık alanında teknik öğretmen, 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. 

□ “Deri ve Kürkten Mamul Ürünler” uzmanlık alanında Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin 
endüstri ürünleri tasarımı bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.  
□“Tekstil Ve Giyim ” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği lisans belgesi.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.



602 570044 383*****318 ÖZGÜR BALÇIK

603 568871 189*****496 ÖZGÜR CANDEMİR □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

604 572743 213*****658 ÖZGÜR ÇINAR

605 575167 649*****814 ÖZGÜR DİNÇ

606 590982 592*****248 ÖZGÜR KABADAYI

607 590928 332*****680 ÖZGÜR KÖKSAL □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

608 571171 451*****614 ÖZKAN AY □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

609 572087 240*****128 ÖZKAN ÖLMEZ □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 

610 573618 160*****524 ÖZLEM AKYÜZ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

611 579248 463*****304 ÖZLEM GÜLBAHÇE □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

612 583986 290*****974 ÖZLEM ÖZTÜRK □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

613 590896 347*****464 ÖZTÜRK BABAKIRAY

614 585841 156*****872

615 578824 123*****928 PINAR ÇELİK

616 595116 250*****112 PINAR ÖNEL □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Muhasebe” uzmanlık alanında iktisat, işletme, maliye, bankacılık, bankacılık ve sigortacılık 
yüksek okullundan mezun olduğuna dair lisans belgesi, ya da kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde 
yönetici olarak çalıştığına dair belge, veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) ruhsatı belgesi. 
 

□ Başvurduğu uzmanlık alanlarında çalıştığı kurumun ilgili birimlerinde en az 5 yıl çalıştığına dair resmi belge.
□ Çalıştığı Kurumdan disiplin yönünden görev belgesi. 

□  Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi temel uzmanlık alanının Arazi ve Arsa Değerleme 
alt uzmanlık alanı için Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi veya 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetiminin diğer alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için Taşınmaz (gayrimenkul) 
geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel 
uzmanlık alanının ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki 
başvurusu için Gayrimenkul Değerleme uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Gayrimenkul Sermaye İradı, Değer Artış Kazancı ve Taşınmazlara İlişkin Diğer Vergilerin Matrahının Tespiti “ alt 
uzmanlık alanındaki başvurusu için ;Sermaye Piyasası faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı, kurumsal yönetim 
derecelendirme lisansı, kredi derecelendirme lisansı belgesi veya 
"Gayrimenkul Sermaye İradı, Değer Artış Kazancı ve Taşınmazlara İlişkin Diğer Vergilerin Matrahının Tespiti" alt 
uzmanlık alanında Maliye Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalıştığına veya 
çalışmış olduğuna dair belge.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik başvurusu 
için; Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi. 
 “Arazi ve Arsa Değerleme” alt uzmanlık alanındaki başvurusu için; Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda 
lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi veya 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme 
uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

PERVİN AYBÜKE 
BALABANLI

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış kayıtlı olduğu tarihi  gösterir oda faaliyet belgesi 
veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.



617 572713 183*****752 PINAR PARLAK □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

618 572248 173*****868 PINAR TEMİZ

619 576083 661*****214 RAFET AÇIKGÖZ

620 569873 103*****420 RAHŞAN ERDOĞAN □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 

621 583234 151*****560 RAİFE AYVAZOĞLU

622 579534 195*****038 RAMAZAN ELVER

623 578508 209*****562 RAMAZAN FAHRİ GÜVEN

624 585276 284*****890 RAMAZAN GÜLER

625 589938 257*****540 RAMAZAN HUY

626 570556 148*****360 RAMAZAN SÖNMEZ

627 576298 199*****854 RAMAZAN ÜNVER

□ Başvuruda bulunduğu “ Sağlık Hastalık Sigortaları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için tıp doktoru 
olduğuna dair lisans belgesi  ya da sağlık, hastalık ve ferdi kaza dalında sigorta eksperliği ruhsatı belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kurumsal Yönetim” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında Üniversitelerin 
siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna 
dair lisans belgesi veya kurum veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yaptığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kimya” temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi 
veren mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi  veya ilgili 
fakültelerin kimya bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi” uzmanlık alanın alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz 
(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu“Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge. 
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ Gayrimenkul Değerleme alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Eğitim” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
eğitim fakültesinden mezun olduğuna dair belge.
□ Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ya da geçici olarak sanat icrasından 
yasaklı olmadığına dair resmi onaylı hizmet belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu "Adli Trafik" alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için adli trafik alanında hizmet veren 
resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge ve bu süre içerisinde sertifikalandırıldığına dair belge veya 
uzman olarak yetkilendirilmiş ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalıştığına dair belge ve alanında sertifikalandırıldığına dair 
belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği, özel eğitim 
bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği bölümlerinden 
mezun olduğuna dair belge. 

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş;  B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.  

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağılı ve Güvenliği” uzmanlık alanında  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B,veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Elektrik - Elektronik” uzmanlık alanında 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 lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar” uzmanlık alanında Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun olmak. 
 □ Başvuruda bulunduğu “Kriminalastik İncelemeler” uzmanlık alanında  hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl 
süreyle çalıştığına dair belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar” uzmanlık alanın alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya 
bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar” uzmanlık alanı alt uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir 
belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.



628 589648 464*****806 RAMAZAN YALÇIN

629 580141 289*****130

630 585719 222*****974 RECAYİ DEMİREL

631 582488 416*****854 RECEP GÖKCÜK

632 570011 187*****122 REMZİYE ARSLAN ULAŞ □ Disiplin yönünden görev belgesi.

633 576548 233*****490 REYHAN SÖYLEMEZ □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

634 585140 463*****486 RIZA CEYLAN

635 570065 529*****558 RIZA ŞİMŞEK

636 585081 465*****104 ROKSANA JALILEH □ Başvurulan uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

637 570038 116*****874 RUSLANA PASECINIC

638 576539 314*****354 SABRİ YUMRUTEPE

□ Başvuruda bulunduğu “Gümrük ve Dış Ticaret” uzmanlık alanında Gümrük müşaviri olduğuna dair belge veya 
kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile ilgili birimlerinde muayene 
memuru, müdür, başmüdür, uzman, kontrolör veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge. 

RANO ABDULLAHEVA 
TUNÇ

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce )” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya daTürkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.
□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (Özbekçe ve Rusça); mütercim tercümanlık, çeviribilim, 
çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans 
bölümleri veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir 
bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta 
öğretim, iki veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya 
o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Almanca” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim tercümanlık, 
çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği önlisans, lisans 
diploma belgesi ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde eğitim veren iki 
veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - CEF ) kriterleri 
kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Tütün ve Tütün Mamulleri Endüstrisi” alt uzmanlık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bünyesinde tutulan kütük defterine kayıtlı olduğuna dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi 
bölümünden mezun olduğuna dair belge veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları birimlerinde yönetici 
pozisyonunda çalışıyor veya çalıştığına dair belge ve bu alanda en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Eski Yazı ve Belgeler” uzmanlık alanında lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin uzmanlık 
alanına uygun bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi veya uzmanlık alanında çalıştığına dair belge ya da 
ilgili kurum veya kuruluşların uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalıştığına dair belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce, Fransızca ve Almanca)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim 
veren mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı 
dil öğretmenliği önlisans, lisans diploma belgesi ya daTürkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve 
Almanca dillerinde eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil 
Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo 
European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını 
gösteren belge.
□ Başvuruda bulunduğu Yaygın olmayan dillerde (İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki diller); mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya 
üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan 
dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde 
eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede üniversiteye giriş dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  
Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak 
Dil (Common European Framework - CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde 
(80) puan aldığını gösterir belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Gümrük ve Dış Ticaret” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında Gümrük müşaviri veya 
kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile ilgili birimlerinde muayene 
memuru, müdür, başmüdür, uzman,kontrolör, müfettiş olduğuna dair belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu "Kaçak Eşya" alt uzmanlık alanında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığının kaçakçılıkla ilgili birimlerinde en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.



639 571355 254*****868

640 579643 111*****666 SADIK ÖZKAN

641 581274 218*****508 SADIK URHAN

642 571350 309*****116 SAİME KANAT DEMİRTAŞ

643 584911 137*****854 SAİME KAYA □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

644 592365 157*****962 SAİT EMRE SAKALLI □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

645 578223 173*****196 SALAHATTİN SİREL

646 577507 543*****648 SALİH ÖZRENK

647 577161 177*****170 SALİHA BAŞKURT

SADDETTİN TOKTA 
ASTARCIOĞLU

□“Sağlık/Hastalık Sigortaları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için tıp doktoru olmak ya da sağlık, hastalık 
ve ferdi kaza dalında sigorta eksperliği ruhsatı belgesi.
□ “Emlakçılık” uzmanlık alanı için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında verilen ustalık belgesi veya 
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun kapsamında verilen ustalık, esnaflık belgesi.
□ “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi” uzmanlık alanı alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme 
konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi,
 □ “Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 
göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge.
 □“Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)”alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için 
taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora belgesi ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ “Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları” uzmanlık 
alanında   lisans, yüksek lisans veya doktora belgesi  ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul 
değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Takı, Mücevher, Saatler, Gümüş” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
ilgili fakültelerinin alt uzmanlık alanına uygun arkeoloji, güzel sanatlar, konservatuvar, müzik, sanat tarihi, seramik 
veya seramik ve cam bölümünden mezun olduğuna dair belge veya 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 Belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “ Takı, Mücevher, Saatler, Gümüş, Optisyenlik” alt uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık 
mesleki deneyimini gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Optisyenlik” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren tıp ve sağlık bilimleri 
fakülteleri ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının alt uzmanlık alanına uygun bölümlerinden mezun olduğuna 
dair belge veya Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvurduğu Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme, Yapı 
Değerleme” alt uzmanlık alanlarında aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme 
Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kentsel Dönüşüm” (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme 
Uzmanları) uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek 
lisans veya doktora belgesi  ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı 
olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Değerleme uzmanlık alanın alt uzmanlık alanlarında 5(Beş) yıl fiilen çalıştığını 
gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık İşlemleri, Finansal Kiralama” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin siyasal 
bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair 
belge veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında; 
Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna 
dair lisans belgesi ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki 
faaliyette bulunduğuna veya bilirkişilik yaptığına dair belgesi ve
başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim aldığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.



648 575464 262*****206 SALİHA ÜSTEM

649 590831 508*****368” SALİHCAN YETKİN

650 579648 601*****886 SAMET BEYAZ

651 590102 137*****626 SAVAŞ KAYA 

652 576975 143*****260 SAVAŞ POLAT

653 587741 285*****818 SEÇİL GÖK

654 580602 264*****278 SEÇİL KAN

655 586983 194*****344 SEDA AKÇİNAR

□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.
□ Çalıştığı kurumdan, görev süresini gösterir belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette 
bulunduğuna veya bilirkişilik yaptığına dair belge ve  başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair sertifika. 

□ Başvuruda bulunduğu “Gümrük ve Dış Ticaret” uzmanlık alanında Gümrük müşaviri olduğuna dair belge veya 
kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile ilgili birimlerinde muayene 
memuru, müdür, başmüdür, uzman,kontrolör, müfettişi olarak çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanında üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk 
öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge ve başvuruda bulunduğu 
nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını 
belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim aldığına dair belge.
 □ Başvuruda bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B veya C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Eğitim” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren eğitim fakültesinden mezun 
olduğuna dair belge, “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında,  üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği, özel eğitim 
bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği bölümlerinden 
mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi 
bölümünden mezun olduğuna dair belge veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları birimlerinde yönetici 
pozisyonunda çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Taşımacılık” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin 
ulaştırma ve lojistik, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, deniz ulaştırma işletmeciliği veya makine mühendisliği 
bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu temel uzmanlık alanlarının her birinden ayrı ayrı en az 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir 
belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Gayrimenkul Değer Haritalarının Üretilmesi, 
Kullanımı, Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri, Gayrimenkul Yatırımları ve Finansmanı, Gayrimenkullerin Muhasebe 
Standartlarına Göre (TMS) Varlık Değerleme İşlemleri “  alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; Taşınmaz 
(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi,
□ Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel 
uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 
sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının ““Gayrimenkul Değer Haritalarının Üretilmesi, 
Kullanımı, Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri, Gayrimenkul Yatırımları ve Finansmanı, Gayrimenkullerin Muhasebe 
Standartlarına Göre (TMS) Varlık Değerleme İşlemleri “ alt uzmanlık alanlarındaki,  Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel uzmanlık alanlarının alt uzmanlık 
alanlarındaki başvurusu için; □ □ □ □Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini 
gösterir belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Denizli Kimya Mühendisleri Odasından alınan oda kayıt belgesi.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair Denizli Kimya 
Mühendisleri Odasından alınan disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık İşlemleri” alt uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari 
bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge veya bankalarda ya 
da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge. 
□ En son çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası ve en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.



656 581127 153*****440 SEDA ÖZEL □ Başvuruda bulunduğu temel uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

657 572276 380*****884 SEDAT KULAK □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

658 585062 231*****978 SEFA KARAGÜNLÜ

659 575006 236*****038 SEFA UYAN

660 570795 147*****358 SEFER TETİK □ Disiplin yönünden görev belgesi.

661 590739 208*****162 SEGAH BULUT

662 595153 165*****600 SEHER AFYONCU □ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

663 570726 169*****558 SEHER KAYA

664 595483 148*****282 SEHER TENEKECİ □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi.

665 577233 142*****982 SELAMİ ORAL

666 585672 442*****138 SELÇUK UYAL

667 576530 200*****172 SELİN KESKİN

668 581253 388*****438 SELİN SERT SÜTÇÜ

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu Maliyesi” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin 
iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden mezun olduğuna dair belge veya Maliye Bakanlığı ve bağlı 
teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalışıyor veya çalıştığına dair belge ya da Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) Ruhsatı belgesi veya Sayıştay mensubu olarak 
çalıştığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma)” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□  En son çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair 
belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Yangın Söndürme Tesisatı” alt uzmanlık alanında  üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge. 
□ Başvuruda bulunduğu “Doğa Kaynaklı Afetler Ve Afet Yönetimi” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans 
eğitimi veren mühendislik fakültelerinin jeoloji mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.



669 582572 236*****290 SEMA AKSÖZ

670 574838 134*****134 SEMA ÖZTÜRK

671 585361 104*****688 SEMRA BAĞRA

672 585512 111*****422 SEMRA DİLSİZ (UNAT) □ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)

673 595070 243*****638 SERAP ALTINKAYA

674 587813 399*****360 SERAP BAĞCI

675 580980 192*****214 SERAP ONAYLI

676 577155 244*****344 SERDAL BOZTÜRKMEN □ Başvuruda bulunduğu Sosyal Hizmetler uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

677 578600 292*****618 SERDAL UĞUR

678 574250 130*****600 SERDAR AYAZ

679 581717 131*****266 SERDAR CANSEV

□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “ Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)” uzmanlık alanında aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” 
katıldığına dair belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Arazi ve Arsa Değerleme, Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında Gayrimenkul Değerleme 
alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “ Gayrimenkul Değerleme” uzmanlık alanın diğer uzmanlık alanlarında Taşınmaz 
(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi ve 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi 
gösterir belge. 

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
(OKUNAKLI)
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.(OKUNAKLI)
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette 
bulunduğuna veya bilirkişilik yaptığına dair belge ve  başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair sertifika. 
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
fakültelerin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Bankacılık uzmanlık alanı dışında başvurduğu uzmanlık alanları için en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aktüerya (İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma)” alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ En az 5 (Beş) yıllık avukatlık yaptığını gösterir belge.

□ Makine Mühendisi Diploması.
□ “Otomotiv” alt uzmanlık alanında,  üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin otomotiv 
mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Feraiz Hesaplamaları”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “ Adli Görüntü ve Adli Ses İncelemeleri” alt uzmanlık alanlarında, ilgili uzmanlık alanında 
hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair belge 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 5yıl süreyle çalıştığına 
dair belge  ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair 
belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Fotoğraf” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren iletişim fakültelerinin 
ilgili bölümlerinden ( Radyo/TV, Sinema, Gazetecilik, Reklamcılıkvb) mezunu ya da ilgili alt uzmanlık alanında 
çalıştığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Değer Kaybı” alt uzmanlık alanında  kara araçları dalında sigorta eksperliği 
ruhsat belgesi.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.



680 572833 390*****886 SERDAR EMRE

681 569275 378*****160 SERDAR KOÇAK

682 570376 149*****402 SERKAN CANBAY □ Disiplin yönünden görev belgesi.

683 583903 155*****956 SERKAN CANİBEY □ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

684 583891 308*****718 SERKAN TİMURTURKAN

685 584184 195*****448 SEVDA SİL

686 580731 280*****126 SEVGİ SONGÜL

687 579542 169*****828 SEVİLAY TOROMAN □ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

688 571831 216*****960 SEYFETTİN CEYLAN

689 587616 178*****950 SEZER BALLI

690 581961 143*****286 SİBEL CAN YAVUZ KURT

691 590981 410*****142 SİNAN ASLAN

692 585448 120*****216 SİNEM GÜNBAY

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş;  C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Yapı Maliyeti Analizleri, Yapım Yönetimi” altı uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık deneyimini 
gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge
□ Çalıştığı kurumdan, görev belgesi ve  disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası 
almadığına dair belge.

□ “Deniz Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında  üniversitelerin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunu 
veya deniz taşımacılığı ile ilişkili alanlarda eğitim veren bölüm mezunu olduğuna dair lisans belgesi.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme- Taşınmaz Geliştirme”  uzmanlık alanında aranılan 
nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi 
için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” 
katıldığına dair belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Kentsel Dönüşüm” (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme 
Uzmanları)  alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya 
doktora  belgesi  ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak 
yetkilendirildiğine dair belge. 
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.
□ İnşaat ve Gayrimenkul Değerleme uzmanlık alanının her birinden ayrı ayrı en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini 
gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Hizmetler” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans veya ön lisans eğitimi veren 
fakültelerinin sosyal hizmet, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi veya aile ve 
tüketici bilimleri bölümünden mezun olduğuna dair belge. 

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.



693 579585 357*****212 SONAY ZEKİ AYDIN

694 571093 394*****128 SONER SÖZMEN

695 571773 230*****254 SONGÜL GÜNGÖR

696 578155 160*****514 SÜLEYMAN ATAN

697 571516 211*****532 SÜLEYMAN BAYLAN

698 572969 108*****702 SÜLEYMAN DEMİR

699 570743 370*****498 SÜLEYMAN GÖKÇE □ Disiplin yönünden görev belgesi.

700 572808 162*****964 SÜLEYMAN KOCABAŞ □ Çalıştığı Kurumdan disiplin yönünden görev belgesi. 

701 589122 162*****684 SÜLEYMAN KÖLEOĞLU

702 572363 208*****894 SÜLEYMAN YENER

□ Başvuruda bulunduğu “İşletme” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık 
alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Muhasebe” uzmanlık alanında üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi 
veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek 
okullarından mezun olduğuna dair belge ya da kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak 
çalıştığına dair belge veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsat 
belgesi ya da Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kurumsal Yönetim” uzmanlık alanında üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari 
bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge veya kurum veya 
kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yaptığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Fikri Ve Sınai Haklar” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
fakültelerinden mezun olduğuna dair belge ve marka, patent vekili olmak veya ilgili kurum veya kuruluşların 
uzmanlık alanına uygun birimlerinde çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Deniz Taşımacılığı”alt uzmanlık alanında 5(Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. □ Disiplin yönünden görev 
belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin ön lisans 
veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge  ve 
başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu 
veya bilirkişilik yaptığını belgelendirdiğine dair belge  ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Yaygın diller (İngilizce )” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Gümrük ve Dış Ticaret” uzmanlık alanında Gümrük müşaviri olduğuna dair belge veya 
kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının gümrük ve dış ticaret ile ilgili birimlerinde muayene 
memuru, müdür, başmüdür, uzman,kontrolör veya müfettiş olarak çalıştığına dair belge. 
□ Başvuruda bulunduğu “Deniz Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Mühendisliği mezunu veya deniz taşımacılığı ile ilişkili alanlarda eğitim veren bölüm mezunu olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Havayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin ilgili fakülte veya yüksek 
okullarının ulaştırma ve lojistik ile sivil hava ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi gibi lojistik ve havacılık ile 
ilişkili alanlarda eğitim veren bölüm mezunu olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Karayolu Taşımacılığı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin 
ulaştırma ve lojistik alanlarında eğitim veren bölüm mezunu olduğuna dair belge veya ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3 ya da 
ÜDY 4 belgelerinden birine sahip olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarının her birinden ayrı ayrı en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir 
belge.
□ Çalıştığı Kurumdan disiplin yönünden görev belgesi. 

□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.



703 595582 521*****348 SÜRALP KUŞOĞLU

704 581771 619*****126 SVİTLANA TANRIVERDİ

705 576730 139*****530 ŞADİYE ÜNER ETLİ

706 583227 377*****414 ŞAFAK KARAKOÇ

707 583355 297*****790 ŞAHİN KÜÇÜKARSLAN

708 582687 701*****592 ŞAHİNUR YÜKSEL

709 583923 584*****322 ŞERAFETTİN KÖK

710 569181 364*****406 ŞERAFETTİN SAYAR

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Çalıştığı kurum ya kuruluştan  disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair 
belge.

□ Başvuruda bulunduğu “(İngilizce ve Almanca)” uzmanlık alanında yaygın dillerde eğitim veren mütercim 
tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği 
önlisans, lisans diploma belgesi ya da Türkiye’de ve yabancı ülkelerde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
eğitim veren iki veya dört yıllık yüksekokul veya üniversite lisans belgesi ya da Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Commo European Framework - 
CEF ) kriterleri kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde(80) puan aldığını gösteren belge.
□ Başvuruda bulunduğu “ (Rusça)” uzmanlık alanında, mütercim tercümanlık, çeviribilim, çevirmenlik, filoloji, dil ve 
edebiyat, dil ve kültürel çalışmalar ve yabancı dil öğretmenliği lisans veya ön lisans bölümleri veya Türkiye’de 
yabancı dilde eğitim veren iki ve dört yıllık yüksekokul veya üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olduğuna 
dair lisans belgesi  yabancı ülkelerde yaygın olmayan dillerde eğitim veren en az orta öğretim, iki veya dört yıllık 
yüksekokul ve üniversitelerin herhangi bir bölümünde eğitim aldığını gösterir belge veya o ülkede üniversiteye giriş 
dil eğitimi kursunu bitirdiğine dair belge, ya da  Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya Yüksek Öğretim Kurumu 
tarafından denk kabul edilen Avrupa Konseyi Ortak Dil (Common European Framework - CEF ) kriterleri 
kapsamında yapılan yabancı bir sınavdan en az B düzeyinde (80) puan aldığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Çevresel Etki Değerlendirmesi” alt uzmanlık alanında, üniversitelerin lisans eğitimi veren 
çevre mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, maden mühendisliği vb. bölümlerinden mezun olduğuna dair belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanında en az 5 yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kriminilastik İncelemeler” uzmanlık alanında aranılan nitelikte belgeler ve bu alanda ilgili 
birimlerde en az 5 yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

□ Başvuruda bulunduğu “ Genel Muhasebe” alt uzmanlık alanında üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans 
eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek 
okullarından mezun olduğuna dair belge, ya da kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak 
çalıştığına dair belge veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsat 
belgesi  ya da Sayıştay mensubu olarak çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.(OKUNAKLI VE MESLEKİ 
KODLARI İÇERİR)



711 577869 432*****630 ŞEREF KORKMAZ

712 589635 305*****326 ŞERİFE ALTINKAN

713 568677 111*****677 ŞERİFE IŞIK

714 583167 289*****894 ŞERİFE TÜRKERİ

715 573395 280*****900 ŞULE YILMAZ

716 570897 181*****992 ŞÜKRÜ BEDİR

717 586892 171*****644 ŞÜKRÜ DANIK

718 579818 248*****084 ŞÜKRÜ ERGÜN

719 580029 324*****542 ŞÜKRÜ SEZEN

720 578275 131*****026 TAHSİN ÇAĞLAYAN

□ Başvuruda bulunduğu “Çevre” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin çevre mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Enerji” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanında uzmanlık alanı kapsamındaki alt 
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 olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu  “Kentsel Dönüşüm” (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı 
Değerleme Uzmanları) uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda 
lisans, yüksek lisans veya doktora belgesi  ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul 
değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu“Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi” altuzmanlık alanında  lisans, yüksek lisans ya da 
doktora belgesi.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına  belge. (Ticaret ve Sanayi 
Odasından ) 

□ Başvuruda bulunduğu “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)”alt uzmanlık alanında 
taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yaptığına dair belge  ya da 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge.

□ Meslek kuruluşuna hangi tarihte  üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt 
belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Çalıştığı kurumdan, görev belgesi ve  disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası 
almadığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.



721 582583 121*****540 TAMER KAVUNCU

722 587706 392*****914 TAMER KAYABAŞI

723 579344 100*****960 TAMER KURBAN

724 569558 358*****994 TAMER KURTMAN

725 580052 203*****126 TANSU KARTAL

726 581019 475****880 TARIK KALAN

727 581604 135*****746 TAYFUN ŞENTÜRK

728 577747 212*****050 TAYFUN TOPAL

729 571313 198*****430 TEVFİK FİKRET YALNIZ

730 570713 121*****932 TUĞBAY SÖNMEZ

731 573435 308*****390 TUĞÇE APA YAĞDIRAN

732 571271 623*****164 TUNCAY ŞENER

□ Başvuruda bulunduğu  “Elektrik-Elektronik” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında alt 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 olduğuna dair belge ve bu alanda 
en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Gıda Mühendisleri Odasından mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı 
olmadığına dair disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Bilgisayar”  uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik 
fakültelerinin elektrik-elektronik, elektronik haberleşme, yönetim bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar 
mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu Nükleer Enerji” altuzmanlık alanında nükleer santralin elektromekanik 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. 

□ Çalıştığı kurumdan, görev belgesi ve  disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası 
almadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi” uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarında 
Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne kayıtlı olduğuna dair belge.
□ Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğin' den mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak 
yasaklı olmadığına dair belge. 

□ Başvuruda bulunduğu “Oto Kaportacılığı” alt uzmanlık alanında Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili 
fakültelerinin uzmanlık alanlarının uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge veya ilgili temel ve alt uzmanlık 
alanında teknik öğretmen, 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.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanlık alanında  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yetkilendirilmiş; A, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Atıklar, Çevre Kirliliği ve Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Tesislerin Muayene ve Kabul 
İşlemleri” alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin çevre mühendisliği 
bölümünden mezun olduğuna dair lisans belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu  “ Çevresel Etki Değerlendirme” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
çevre mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, maden mühendisliği vb. bölümlerinden mezun olduğuna dair lisans 
belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “İşletme Yönetimi, Ticaret-Üretim Maliyet Analizi, Yönetim Analizi” alt uzmanlık alanında 
Üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından 
mezun olduğuna dair lisans belgesi veya kurum veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yaptığına 
dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Çevre, Kurumsal Yönetim ve Turizm” temel uzmanlık alanlarında 5 yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.



733 569570 195*****012 TURGUT GÜÇLÜ

734 579696 303*****576 TÜLAY SERT

735 577530 564*****486 TÜLİN ÖZEL

736 585183 344*****130 TÜRKER ERTAN

737 589287 302*****596 UFUK ÜNVER

738 585842 524*****122 UĞUR BOLAT □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

739 583246 536*****340 UĞUR CAN KARAKUŞ

740 578793 113*****082 UĞUR ERSOYDAN

741 595578 383*****946 UĞUR GÜDÜKOĞLU

742 575160 142*****400 UĞUR KILINÇASLAN

743 569933 292*****976 ULAŞ ŞENYİĞİT □ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

744 587240 124*****962 ULAŞ ÜNLÜ

745 584634 301*****776 ÜMİT ATAK

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Arazi ve Arsa Değerleme ve Yapı Değerleme” alt 
uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme 
Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Bina Tesis ve Yönetimi Uygulamaları, 
Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje Değerlemesi, İnşaat İlerleme Seviyesi Analizi, Kamu Taşınmazlarının 
Değerlemesi, Yabancı Gerçek Kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi ve Taşınmazlarının 
Yönetimi, Yapı Kooperatiflerinin Taşınmazlarının Yönetimi, Yapı Maliyeti ve Tespiti” alt uzmanlık alanlarında 
başvurusu için ; Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Ticaret ve Sanayi Odasından disiplin yönünden meslekten yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi 
veren eğitim fakültesinden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “ Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme” alt uzmanlık alanında 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.

□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Başvurulan uzmanlık alanına ilişkin 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir barkodlu ve onaylı belge.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kentsel Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme 
Uzmanları” alt uzmanlık alanlarında aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı SPK'na göre 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya “Değerleme 
Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Proğramına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Değerleme uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Markalar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun 
olup marka, patent vekili olduğuna dair belge veya ilgili kurum veya kuruluşların uzmanlık alanına uygun 
birimlerinde çalıştığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.



746 575169 131*****510 ÜMİT CİHAN

747 589360 529*****840 ÜMİT GÜNDÜZ

748 577714 123*****770 ÜMİT KUZKAYA

749 577008 156*****564 ÜMİT NURHAN

750 576039 254*****934 ÜMİT UĞUR İLTAR

751 579644 532*****784 ÜNAL GÜNAY

752 578707 263*****270 VECİHİ FİDAN

753 571256 513*****690 VELİ HOBAN

754 568883 368*****076 VELİ PEKSÜSLÜ

755 585653 527*****052 VOLKAN IRMAK

756 590595 117*****654 YADİGAR GEDİK TOY

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri” alt uzmanlık alanlarında taşınmaz (gayrimenkul) 
geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi ve uzmanlık alanında en az 5 (Beş) yıllık mesleki 
deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Görüntü İncelemeleri ve Ses Ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi” 
alt uzmanlık alanlarında, ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair 
belge 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 5yıl süreyle çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını 
tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge. 

□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanına dair, İş Yeri Hekimliği için Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
yetkilendirildiğine dair belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Başvuruda bulunduğu “ Adli Görüntü İncelemeleri ve Ses ve Görüntü Kayıtlarının Metin Haline Dönüştürülmesi ” 
alt uzmanlık alanlarında, ilgili uzmanlık alanında hizmet veren resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair 
belge 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 5yıl süreyle çalıştığına dair belge  ve bu süre içerisinde açılacak eğitim programlarını 
tamamlayıp uzman olarak sertifikalandırıldığına dair belge. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Yapı Kooperatiflerinin Taşınmazlarının Yönetimi” alt uzmanlık alanında Taşınmaz 
(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi veya üniversitelerin lisans eğitimi 
veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olduğuna dair belge. 

□“Muhasebe ve Kamu Maliyesi” uzmanlık alanlarında üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi 
veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek 
okullarından mezun olduğuna dair lisans belgesi  yada kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici 
olarak çalıştığına dair belge  veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir 
(YMM) ruhsatı belgesi. 
□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi.  
Başvurduğu uzmanlık alanlarına ilişkin 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ UYAP Bilirkişi Portalde kayıtlı uzmanlık alanı ile talep ettiği uzmanlık alanı ve sunduğu belgeler birbiri ile uyumlu 
olmadığından, talep ettiği uzmanlık alanına ilişkin düzenlenecek e-imzalı Başvuru Formu.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Değer Kaybı” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için kara araçları 
dalında sigorta eksperliği ruhsatına sahip olmak. 
□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanlarında  uygun üniversitelerin 
lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin mühendislik, iktisat, işletme, otomotiv, sigortacılık bölümlerinden veya 
bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge  ya da sigorta eksperliği ruhsat belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ En az 5 (Beş) yıllık avukatlık yaptığına dair belge. 



757 586390 468*****628 YAKUP YAZICI

758 587338 118*****370 YASEMİN BARLAS □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

759 585794 155*****946 YASEMİN TUFAN

760 580817 169*****496 YASİN ÖZTÜRK

761 568291 374*****616 YASİN TENEKECİ

762 577429 153*****408 YAŞAR CİNBAŞ

763 574852 651*****894 YAŞAR YUSUFOĞLU

764 586738 258*****666 YENER İÇME

765 587141 199*****278 YEŞİM TUNCAY OKUDAN

766 589691 308*****638 YILMAZ ÇETİNKAYA □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

767 581925 437*****840 YILMAZ ERGİN

□ Başvuruda bulunduğu “Devlet Destekli Tarım Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanında Tarım Sigortaları 
Havuzu Eksperlik Belgesi.
□ Başvuruda bulunduğu “Motorlu Araç Sigortaları/Hasar Tespiti” alt uzmanlık alanlarında  bu uzmanlık alanlarına 
uygun üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin mühendislik, iktisat, işletme, otomotiv, sigortacılık 
bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksekokullarından mezun olduğuna dair belge  ya da sigorta eksperliği 
ruhsat belgesi.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında resmi onaylı 5 (Beş) yıllık deneyimini gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, görev belgesi ve  disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası 
almadığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için; üniversitelerin İnsan 
Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olduğuna dair belge veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları 
birimlerinde yönetici pozisyonunda çalıştığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri” alt uzmanlık alanında  Üniversitelerin lisans 
eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olduğuna dair belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memu

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına dair belge.

□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanlarının “Arsa ve Arazi Değerleme” alt uzmanlık 
alanındaki, “Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanındaki, Kentsel 
Dönüşüm (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel uzmanlık 
alanlarının alt uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; aranılan nitelikler başlıklı EK-2 de belirtilen ...6362 sayılı 
SPK'na göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için mesleki tecrübesine dair belgesi veya 
“Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programına” katıldığına dair belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanının “Bina ve Tesis Yönetimi ve Uygulamaları, 
Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje Değerlemesi, Gayrimenkul Yatırım Yöntemleri, Gayrimenkul Yatırımları ve 
Finansmanı, Gayrimenkullerin Yönetimi, Kullanımı, Korunması ve Çevre Tazminatları, Kamu Taşınmazlarının 
Değerlemesi, Tarihi Yapılar ve Koruma Alanlarının Değerlemesi, Yabancı Gerçek Kişiler ve Yabancı Sermayeli 
Şirketlerin Taşınmaz Edinimi ve Taşınmazlarının Yönetimi” alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişilik başvurusu 
için;Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi.
□ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi temel uzmanlık alanlarının alt uzmanlık alanlarındaki,  Kentsel Dönüşüm 
(Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel uzmanlık alanlarının alt 
uzmanlık alanlarındaki başvurusu için; Gayrimenkul değerleme alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyimini 
gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Adli Trafik ” alt uzmanlık alanlarında resmi kurumlarda en az 5 yıl süreyle çalıştığına dair 
belge  ve bu süre içerisinde uzman olarak çalıştığına dair sertifika belgesi. 
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Bağlı olduğu odadan  en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası.                         □ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanlarında 
Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun 
olduğuna dair belge.  



768 573671 477*****560 YILMAZ KAN

769 568529 291*****726 YUNUS ALDEMİR □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

770 580003 312*****700 YUNUS ERKEÇ

771 577013 121*****324 YUSUF AVCI

772 578287 481*****284 YUSUF GÜÇLÜ

773 572569 137*****928 YUSUF KAYA 

774 574763 385*****752 YUSUF ÖZBEK

775 590068 419*****402 YUSUF PEKŞEN □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.

776 583203 288*****940 YUSUF ZİYA ŞEN □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

777 584718 200*****640 YUSUFHAN TOYGUÇ

778 590587 239*****180 YÜCEL ÇATALTAŞ

779 583655 194*****424 YÜCEL GÜNDÜZ

780 573205 367*****646 YÜKSEL TOPALOĞLU □ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.

781 585132 386******144 ZAFER BAĞÇETİN □ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 

782 583945 291*****060 ZAFER KOCAKÖSE

□ Başvuruda bulunduğu “Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık 
alanında en az 24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.
□Başvuruda bulunduğu “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en 
az 24 saatlik eğitim sertifikası
□ Başvuruda bulunduğu “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 
saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi” temel uzmanlık alanı alt uzmanlık alanlarında Taşınmaz 
(gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora belgesi veya 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirildiğine dair belge veya inşaat mühendisliği veya 
mimarlık bölümlerinden mezun olduğuna dair belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi. 
□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair  belge.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi. 

□ Başvuruda bulunduğu “Menkul Varlıkların Değerleme İşlemleri”alt uzmanlık alanında Sermaye Piyasası 
faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı, kurumsal yönetim derecelendirme lisansı, kredi derecelendirme lisansı 
belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında en az beş yıl süreyle 
mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelendirdiğine dair belge  ve başvuruda bulunulan alt 
uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim aldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Vergiler ve Mali Yükümlülükler ve Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler” uzmanlık alanında en 
az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimi gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Denetim” alt uzmanlık alanında, bağımsız denetçi belgesi. 
□ Çalıştığı kurumdan  disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.

□ Emekli olduğu kurumdan alacağı,  çalıştığı süre içerisinde  herhangi bir disiplin cezasının bulunmadığına dair 
disiplin belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette 
bulunduğuna veya bilirkişilik yaptığına dair belge ve  başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim aldığına dair sertifika. 

□ Başvuruda bulunduğu “Madencilik” uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
maden fakültesinden veya mühendislik fakültelerinin maden mühendisliği bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Şehir ve Bölge Planlama” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren 
mimarlık fakültelerinin şehir ve bölge planlama bölümünden mezun olduğuna dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 
24 saatlik eğitim sertifikası.
□ Başvuruda bulunduğu “Madencilik, Şehir ve Bölge Planlama ve Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında 
en az 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanlarında Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk 
öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olduğuna dair belge  ve başvuruda bulunduğu 
nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını 
belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim aldığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu uzmanlık alanlarında 5 (Beş) yıllık mesleki deneyimini gösterir belge.



783 577777 515*****280 ZEHRA ERARSLAN

784 571900 576*****072 ZEHRA SADIK

785 573065 329*****810 ZEKİ YİGEN

786 584633 251*****344 ZEYNEP BANU ÖZEL

787 590419 280*****718 ZEYNEP KIVANÇ GÜZEL

788 583440 183*****028 ZÜBEYDE GÜNDÜZ

789 580043 281*****180 ZÜHTÜ ŞENTÜRK

□ Başvuruda bulunduğu “Özel Eğitim” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, üniversitelerin özel eğitim 
öğretmenliği, özel eğitim bölümü, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler 
öğretmenliği bölümlerinden mezun olduğuna dair belge. 
□ Çalıştığı kurumdan, disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma  cezası almadığına dair belge.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.

□ Başvuruda bulunduğu “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için, 
üniversitelerin ilgili fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olduğuna dair lisans 
belgesi.

□ Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında)
□ Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından EK-2 Aranılan Niteliklerde ilan edilen başvurulan temel ve alt 
uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık 
belgesi veya benzeri belge.
□ Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge. 
□ Disiplin yönünden görev belgesi. 
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.
□ İkametgah ya da beyan dilekçesi.

□ Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair belge.
□ Başvuruda bulunduğu “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”  alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik 
eğitim sertifikası.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

□ Başvuruda bulunduğu “Hemşirelik” uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren hemşirelik 
fakültelerinden mezun olduğuna dair belge, ilgili alt uzmanlık alanına ait uzmanlık belgesi.
□ Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.
□ Disiplin yönünden görev belgesi.
□ Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

□ En son çalıştığı kurumdan, görev belgesi ve  disiplin yönünden, meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası 
almadığına dair belge.
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