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Tiiketici Hakem Heyetleri Bilirkiqilik Yonetmeli[i'nin 91712020 tarihli ve 31180 sayrh Resmi
Gazete'de yayrmlanmrq olup, ticaret il mtidiirltikleri tarafindan Ttiketici Hakem Heyetleri Bilirkigilik
yonetmeli[i'nde belirlenen usul ve esaslara gdre her yrl Ekim aymm ilk haftasrnda bilirkiqi sicillerinin ve
listelerinin giincellenmesi igin ilana grkrlmasr gerektili belirtilmigtir. Buna g<ire bilirkigi listesinin
di.izenlenmesi amacryla Antalya Ticaret il fr{tiatirtti[iimiiz tarafindan internet sayfast iizerinden gerekli
ilan yaprlmrqtr.

il

srmrlan iqinde kurulu bulunan tiiketici hakem heyetlerinin bilirkigi ihtiyaglannt
kargrlamak amacryla ydnetmeli[in 16. Maddesi gere$ince ekte bulunan ilamn kaymakamhk internet
sitelerinde yayrnlanmast hususunu ve gere[ini bilgilerinize rica ederim.

Bu itibarla

Atrf qiQEKLi
Vali a.
Vali Yardrmcrst

IiK:
Bilirkiqitik ilam (4 sayfa)
2- Bilirkigilik Bagvuru Formu (1 sayfa)
1-
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Bu belge giiveuli elektronik iuzn ile inualatrmtytr.
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HAKEM HEyETLeni
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it nAUaUnU$UmUzce, 09.07.2020 tarih ve 31180 saylh Resmi Gazetede yayrnlanan "Ttiketici
Hakem Heyetleri Bilirkigilik Ytinetmeli$i" hUkUmleri geregince, ANTALYA ilinde ikame eden
veya mesleki faaliyetini ANTALYA il srnrrlarrnda icra eden ve bagka bir Ticaret it tvtUOUrtU$UnUn
sicil listesinde kayrth olmayan kigilerden, Antalya ilTUketici Hakem Heyeti ve Muratpaga,
Kepez,Konyaaltr,Alanya, Manavgat llge TUketici Hakem Heyetlerinde bilirkigilik g6revi yapmak Uzere
"Bilirkigi Listesi" olugturulacaktrr.

BASY!'RU SARTLARI:
(1) Bilirkigilik bagvurusunda bulunacak kigilerde aga$rdaki nitelikler aranrr:
al261912004 tarihli ve 5237 sayrlr TUrk Ceza Kanunu'nun 53'UncU maddesinde belirtilen
sUreler gegmig olsa bile, kasten iglenen bir sugtan dolayr bir yrldan fazla sUreyle hapis
cezasrna ya da affa u$ramrg olsa dahi devletin gUvenli$ine kargr suglar, anayasal dUzene ve
bu dUzenin igleyigine kargr suglar ile zimmet, irtikAp, rUgvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik,
gUveni kdtUye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kangtrrma, edimin ifasrna fesat kangtrrma,
sugtan kaynaklanan malvarh$r de$erlerini aklama veya kagakgrhk, gerge$e ayktrr bilirkigilik
veya tercUmanlrk yapma, yalan tanrkhk ve yalan yere yemin suglarrndan mahk0m olmamak.

b) Teror drgUtleriyle iltisakh veya irtibath olmamak.

c) Daha once kendi iste$i drgrnda listeden sUrekli olarak grkarrlmamrg ve tUketici hakem
heyetleri nezdinde bilirkigilik yapmaktan yasaklanmamrg olmak.

g) Disiplin yonUnden meslekten

veya memuriyetten grkanlmamrg ya da sanat icrasrndan veya
mesleki faaliyetten sUrekli olarak yasaklanmamrg olmak.

d) Meslek mensubu olarak gOrev yapabilmek igin ilgili mevzuat gere$i aranan gartlara haiz
olmak ve 17'nci maddenin birincifrkrasrnrn (e) bendinde "Temel ve alt uzmanlrk alanlarrnr
gdsteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanhk belgesi, ustahk belgesi veya benzeri
belgelerin asrllan ve drnekleri" geklinde belirtilen belgelere sahip olmak.
e) Bilirkigilik temel egitimini baganyla tamamlamak.

f) Bilirkigilik yapaca$r alanda en az Ug yrlfiilen gahgmrg olmak.

g) Bagvuru yaprlan lt nauourtu$u tarafrndan hazrrlanan liste dlglnda bagka bir listede kayrflr
olmamak,

BASVURU USULU:

Bagvuru Yeri: Bagvurular, https://antalya.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yaylmlanan
bilirkigilik ilan metninin ekinde bulunan bagvuru ailefge drneginin internei iayfasrndan
temini ile Antalya Ticaret it vtuourtugune gahsen yapilacaktrr.Bagvuru Tarihi: Bilirkigilik yapmak amaoyla listeye kaydolmak isteyenlerin
bagvurulart 04 Ekim 2021 Pazartesi giinii baglaytp li Arahk 2O2i Cuma giinii mesai
bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra lt UtuOuriugUmUze ulagan dilekgeler
de$erlendirmeye al nmayacaktrr.
r

Bagvuru dilekgesine,
a) Vukuath nUfus kayrt ornegi.
b) Adres ve iletigim bilgilerini gdsteren belgeler ile bagvuru yaprlan lt uuOurtugUnun bulundugu
yer il stntrlart iginde ikamet edildigine ya da meslekifaaliyetin yUrUtuldUgUne dair yaalt beyan.
c) Adli sicil kaydr belgesi.
g) G6rev belgesi ile disiplin yonUnden meslekten ya da memuriyetten grkarrlma
cezast altnmadt$tna veya sanat icrasrndan yasaklt durumda olunmadr$rna dair kayrtlr olunan
meslek kurulugu ya da gakgrlan kurum veya kurulugtan alrnan belge.

d) Bilirkigilik yaptlacak alanda en az Ug yrlhk deneyime sahip olundugunu gdsteren belgeler.
e) Temel ve alt uzmanhk alanlarrnr g6steren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanhk
belgesi, ustahk belgesiveya benzeri belgelerin asr!!an ve Ornekleri.

f) Meslegini icra edebilmek igin herhangi bir meslek kuruluguna kayrtlr olmak zorunda olanlar
igin, meslek kuruluguna Uye olundu$una dair son Ug ay iginde ahnmrg oda faaliyet belgesi veya
oda kayrt belgesi.
g) iki adet vesikahk fotograf.
g) Bilirkigilik temel e$itiminin tamamlandr$rna dair belgenin ash ve drnegi.
h) Banka hesabrna iligkin bilgilerin bildirildigi yaah beyan.

t)

Bilirkigilere yaptlacak olan tebligatlarrn Hazine ve Maliye Bakanh$rnrn e-tebligat altyaprsr
kullanllarak yaptlabilmesi igin varsa vergi dairesinden ahnmrg olan e-tebligat adresini g6steren
belge veya e-tebligat adresini gdsteren yazrlr beyanlann

eklenmesi gerekir.

Ayakkabt Satrctsrffamircisi Bankacr, Bankacrhk Biligim, Bilgisayar MUhendisi,Beyaz
Egya/DTM ('buzdolabt, gamagtr makinesr, bulaglk mikinesr, frrrn vb.), Bisiklet-garjlr
Bisiklet, Bilgisayar Programcrsr, Qanta imalatgrsr, DeSerli Tag, Deri'UrUnleri, Oige,
Elektrikli/Motorlu UrUnler (jenerator, akU, testeie, matkip vb ), OiS Hekimligi (digledavisi,
implant, protez, ortodonti vb.) , Doktor-Plastik Cerrahi Estetik (buiun esteti!i,'sag ekimi vb.),
Elbise Tasartmctst, Elektrikli KUgUk Ev Aletleri (elektrikli sUpUrge, su rsltrcrir, blender, tost
makinesi vb.), ElektronikAletler (cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon yaztct,tarayrcr
,
vb.) F-lektrik MUhendisi, Elektronik MUhendisi, Emlak Komisyoncusu, eSy, begerTesjiti,
FotoSraf Makinest, Gayrimenkul Degerleme, Glda, Giyim ve Tekstil, Crdi uun6ndisi, Gumug
Egya ve Takt, GUvenlik Sistemleri, GUzellik Hizmeti, Hah-Kilim, Hesap Bilirkigisi (sosyal mali
igtimai durum aragttrmasr dahil), lsrtma ve Havalandrrma Cihazlarr (kombi, t<iima, gofben,
elektrikli lstttct vb.), ingaat-Konut (yaprm, tamirat, tadilat), KAgrt UrUnleri, Kigisel Sigtrt<
Cihazlarr (igitme cihazt, tansiyon aleti vb. ), Kozmetik Urunlei, Kuyumcu, Makine Muhendisi,
Mobilya (hazrr UrUnler koltuk takrmr gibi olgU ahnrp yaprlan UrUnler vb.), Motosiklet-garjh
Motosiklet Optisyen Oto Yedek Parga Satlcrsr, Otomotiv (mekanik, motor, elektrik-elektronik,
otomobil parqast, tamir, araq de$er kaybr vb.) ParfUmeri, Parke, Petrol ve UrUnleri, Saat
Sattcrst/Tamircisi, Srhhi Tesisat, Sigortacrhk, Takt Tasarrmcrsr, Terzi, Unlu $ekerleme imalat,
Yalrtrm izolasyon, Yangrn, Zuccaciye ve di$er tum uzmanlrk alanlarr.
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intiyag duyulmasr halinde, bagvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere iligkin ilgili
kururnr veya kuruluglardan bilgi istenebilir.
Yaptlan de$erlendirme sonucunda, bagvuru sahibinin bilirkigilik igin gerekli nitelikleri
tagtmadt$lntn anlagtlmast ve istenen belgelerin verilen sUrede tamamlanmamtg olmasr halinde
talep reddedilir.
Bilirkigili$e kabul gaftlannr saglayanlar sicile ve listeye kaydedilir.

vEuJlu
Sicile ve listeye kabul edilenlerden,TUketici Hakem Heyetleri Bilirkigilik Ydnetmeligi "Yemin"
bagltklt maddesinde ifade edildigi gibi "Bilirkigilik g6revimi sadakat ve ozenle, bilim ve fenne
uygun olarak, tarafstz ve objektif bir bigimde yerine getirece$ime, namusum, gerefim ve kutsal
saydt$tm bUtUn inang ve de$erlerim Uzerine yemin ederim." geklindeki ibareyi igeren yazilt,
tarihli ve imzalt beyan ahnrr ve bilirkiginin sicildeki dosyasrna eklenir.

LISIEIEBINJLANI
Yemin beyanr altnan bilirkigilerden olugan liste, 31 Arahk 2021 tarihine kadar Antalya Ticaret il
MUdurlugUnUn internet sayfasrnda, bagvuru sahiplerinin ad ve soyadlanna yer verilerek tablo
halinde yayrmlanmasr suretiyle duyurulur. Bu duyuru teblig yerine geger.
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ALANINDA FIILI
gALTSMA SURESi(YlL)

igieGirimlen

ADRES

aiLciLrnI

BANKA HESAP BILGILERI
BANKA ADI

TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLART
TEMEL VE ALT UZMANLIK

ALANLARI
A9IKLAMALAR
1- Bu form eksiksiz ve

dolru olarak doldurulacaktr.

2- Bu form ve ekleri resmi iglemlere esas olmak 0zere it muOurlugunde kalacaktlr.
3' Bu form ile gerge$e ayktn beyanda bulundu$u anlagrlanlann bagvurularr gegersiz sayllacak ve haktannda yasal
iglem baglatllacaktur.
uergege ayKln oelge verenler ya da beyanda bulunanlartn bagvurulan gegersiz sayrlrr, bilirkigilik sicillve
bilirkigi listesine kayrt edilmig ise sicil ve listesinden grkanlrrlar. Bu kigiler higbir hak talep edemezler. Gergege aykr,
belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakktnda T0rk Geza Kanunu'nun ilgili hUkiimleri uyannca sug duyurusunda

S!:

Yukarldabeyanetti$imbi!gilerinvebuba9vuruformunaekledi$imbelgelerindo$ruoldu$unu-,@
bilgileri igermesi halinde bagvurumun gegersiz sayrlacalrnl ve b6yle bir durumda herhangi bir hak talebim
olmayacagrnr kabu! ve taahhUt ederim.
Adr Soyadl
imza

l

