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Konu : Bilirkişilik İlanı Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 6502 sayılı Kanunla, değeri 2021 yılı için 11.330,00 TL olarak belirlenen bedelin
altında kalan tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm
bulmak amacıyla kurulan tüketici hakem heyetlerinin görev alanı, yine aynı Kanunla mal veya hizmet
piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya
onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser,
taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü
sözleşme ve hukuki işlemler olarak belirlenmiştir.

Tüketici Hakem Heyetine intikal eden uyuşmazlıklarla ilgili ihtiyaç duyulduğunda tüketici
hakem heyeti başkanı, kendisinin ve tüketici hakem heyeti üyelerinin sahip olduğu bilgilerle
çözümlenmesi mümkün olmayan ve hukuk dışında çözümü uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik
bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi görevlendirebilmektedir.

Görevlendirme yapılırken, görülen tüketici uyuşmazlığının tarafı olan tüketicinin ikamet ettiği
ilçe sınırlarında mesleki veya ticari faaliyetini sürdüren ya da ikamet eden bir bilirkişinin
görevlendirilmesi gerekmektedir.

6502 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliğinin
16/1 maddesi uyarınca İl Müdürlüğümüz tarafından sicillerin ve listelerin oluşturulması veya ihtiyaca
göre güncellenmesi amacıyla, İl sınırları içerisinde bulunan kaymakamlıkların internet sayfalarında
tüketici hakem heyetleri bilirkişiliği başvurusuna ilişkin ilan yapılması gerekmektedir.

Buna göre örneği ekte gönderilen bilirkişi başvuru ilanının Kaymakamlığınızın internet sitesinde
yayınlanmasını ve sonucunun Valiliğimize (Ticaret İl Müdürlüğü) bildirilmesini rica ederim.

Haktan GÖKÇEKUYU
Vali a.

Vali Yardımcısı V.

Ek:
1- Bilirkişi Başvuru İlanı Kaymakamlık
2- Bilirkişilik Başvuru Formu

Dağıtım:
Altınova Kaymakamlığına
Armutlu Kaymakamlığına
Çınarcık Kaymakamlığına
Çiftlikköy Kaymakamlığına
Termal Kaymakamlığına


