T.C SAKARYA ADLÝ YARGI ÝLK DERECE MAHKEMESÝ
ADALET KOMÝSYONU BAÞKANLIÐI
ÝLÂN
Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafýndan; "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre
Ýl Adlî Yargý Adalet Komisyonlarýnca Bilirkiþi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkýnda Yönetmelik" hükümleri
gereðince, Sakarya ili ve yargý çevremize baðlý Akyazý, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kaynarca Kocaali,
Pamukova ve Sapanca ilçe Adliyelerinin bulunduðu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyet icra eden ve
baþka bir komisyonun listesinde kayýtlý olmayanlardan CEZA MAHKEMELERÝ VE CUMHURÝYET
BAÞSAVCILIKLARINDA bilirkiþilik görevi yapmak üzere, 2017 YILI BÝLÝRKÝÞÝ LÝSTESÝ oluþturulacaktýr.
UZMANLIK ALANLARI:
Ýnþaat (Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Makine (Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Ziraat (Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Elektrik-Elektronik (Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Mimar
Çevre Bilirkiþisi
Yangýn Bilirkiþisi
Trafik Bilirkiþisi
Maden Mühendisi
Sosyal Güvenlik ve Ýþ Hukuk Uzmaný
Harita-Kadastro (Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Jeoloji (Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Ýmar Mühendisi
Cd Çözümleme Uzmaný
Vergi Bilirkiþisi,
Arkeoloji
Maliye-Muhasebe ve Hesap Uzmanlarý
Ýþ Güvenliði Uzmanlarý
Karayollarý Trafik Uzmanlarý,
Tercümanlar
Polis Memurlarý (Trafik, Silah, Hýrsýzlýk, Kaçakçýlýk, Olay yeri inceleme vs. konularýnda uzman)
Biliþim (Telefon Mesaj Kayýtlarý çözümü)
Fen Bilirkiþisi
Psikolog, Pedagog, Sosyolog sosyal çalýþma uzmaný
Gümrük
Kimya (Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Gýda (Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Veterinerlik (Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Psikoloji
Su Bilirkiþisi
Çocuk Bilirkiþisi
Petrol Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Halk Saðlýðý ve Çevre Uzmanlarý ( Teknisyen, Tekniker, Mühendis)
Eczacýlýk
Grafoloji
Doktorlar
Avukatlar
Öðretmenler
Jandarma, Uzman, Astsubay ve Subaylar ( Trafik, Silah ve Hýrsýzlýk vs. konularýnda uzman)
Mali Müþavir
Su Kimyasý ve Mikrobiyolojisi
Ziraat Yüksek Mühendisi
Hesap Bilirkiþisi
Orman Mühendisi
Su Mühendisi
Þehir Bölge Planlama Bilirkiþisi

BAÞVURU ÞARTLARI:
1) Gerçek kiþilerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmasý,
b) Baþvuru tarihinde yirmibeþ yaþýndan küçük olmamasý,
c) Bilirkiþilik yapacaðý alanda en az üç yýllýk meslekî deneyime sahip olmasý,
d) Affa uðramýþ ya da ertelenmiþ olsalar bile Devlete karþý iþlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp,
rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçýlýk,
resmî ihale ve alým satýmlara fesat karýþtýrma, gerçeðe aykýrý bilirkiþilik yapma, yalan tanýklýk suçlarýndan
biriyle hükümlü bulunmamasý,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çýkarýlmamýþ veya sanat icrasýndan geçici olarak
yasaklanmamýþ olmasý,
f) Komisyonun baðlý bulunduðu il çevresinde oturmasý veya meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Baþka bir komisyonun listesinde kayýtlý olmamasý,
2) Tüzel kiþilerin;
a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olmasý, b) Listeye kabul edilen tüzel kiþiler adýna incelemeyi yapacak olan
gerçek kiþi ya da kiþilerin de listeye kabul þartlarýný taþýmalarý gerekir.
BAÞVURU USULÜ:
Baþvuru Yeri
:Sakarya Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkanlýðý ,
Baþvuru dilekçesi :Sakarya Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Baþkanlýðýndan veya
www.sakarya.adalet.gov.tr adresinden temin edilebilir.
Baþvuru Tarihi
:Bilirkiþilik yapmak amacýyla listeye kaydolmak isteyenlerin baþvurularý 17/10/2016
Pazartesi günü baþlayacak olup 28/10/2016 Cuma günü mesai bitiminde sona
erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaþan dilekçeler deðerlendirmeye alýnmaz.
BAÞVURU DÝLEKÇESÝNE EKLENECEK BELGELER:
Baþvuru dilekçesine;
a) Nüfus cüzdaný örneði,
b) Komisyonun bulunduðu il çevresinde oturduðu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüðüne dair belge,
c) Adlî sicil kaydý,
d) Uzmanlýk alanýna iliþkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylý örneði,
e) Bilirkiþilik yapacaðý alanda en az üç yýllýk meslekî deneyime sahip olduðunu gösteren belge,
f) Ýki adet vesikalýk fotoðraf eklenir.
Bir önceki yýla ait listede kayýtlý olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayýlan belgeler istenmez. Ancak, b
ve c bentlerindeki belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.
Tüzel kiþiler tarafýndan yapýlacak müracaatlarda; þirketler için ticaret sicil memurluðundan alýnacak ticaret sicil
tasdiknamesi, diðer tüzel kiþiler için hâlen faaliyetine devam ettiðini gösterir ilgili resmî kurumdan alýnacak
belgenin ibraz edilmesi gerekir.
BAÞVURULARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ:
Baþvurular, komisyonca tutulacak ayrý bir deftere baþvuranlarýn adlarý, bölüm ve uzmanlýk dallarý, varsa
çalýþtýklarý kurum ve kuruluþlarýn adlarý, açýk adresleri ve telefonlarý yazýlmak suretiyle kaydedilir.
Baþvurular, komisyon tarafýndan 30/11/2016 tarihine kadar deðerlendirilerek bu Yönetmeliðin 8 inci
maddesinde belirtilen belgelerin eksik olmasý ya da baþvuru sahibinin bu Yönetmeliðin 6 ncý maddesindeki
þartlarý haiz olmamasý hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde iliþkin karar ilgilisine teblið olunur.
Talepleri uygun görülenlerin adlarý, bölüm ve uzmanlýk alanlarý, varsa çalýþtýklarý kurum ve kuruluþlarýn adlarý,
açýk adresleri, telefon numaralarý yazýlarak, uzmanlýk alanlarýna göre sýnýflandýrýlmak suretiyle oluþturulan liste
en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ve www.sakarya.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilir.
YEMÝN:
Listeye kabul edilenlere, 12 Aralýk 2016 tarihinde saat: 10.30'da "5271 Sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununun
64 üncü maddesinin beþinci fýkrasý uyarýnca" Sakarya Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Baþkanlýðýnda yemin ettirilecektir.
Belirtilen tarihte yemine katýlamayan bilirkiþilerin; mazeretlerini belgelemeleri suretiyle mazeretli yemin
tarihi olan 14 Aralýk 2016 tarihinde saat: 10:30'da "5271 Sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü
maddesinin beþinci fýkrasý uyarýnca" Sakarya Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Baþkanlýðýnda yemin ettirilecektir.
LÝSTELERÝN ÝLANI:
Yemin eden bilirkiþilerden oluþan liste, 30 Aralýk 2016 tarihine kadar Sakarya Adliyesi internet sitesi
www.sakarya.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneði de Adalet Bakanlýðýna gönderilecektir.
Adalet Komisyonu Baþkanlýðýmýzdan ilan olunur. 03/10/2016
Basýn: 448417 (www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

8x27
17 ekim

