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TELEFON NO

TC KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ             

ÇALIŞMIYORSA SON ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN ÜNVANI  :

B.MESLEKİ BİLGİLER

HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN ÜNVANI    :

İRTİBAT ADRESİ                     

EN SON MEZUN OLDUĞU OKUL

(Dört yıllık yüksek okul veya varsa 

yüksek lisans, doktorayı yazınız)

:

ÖĞRENİM DURUMU                       

FOTO
ĞRAF

A. KİŞİSEL BİLGİLER

ADI

MESLEKİ DENEYİMİ GÖSTERİR ÇALIŞMALARI

İŞYERİ  /  ÜNVANI
YIL 

(Örnek :2 yıl)
GİRİŞ TARİHİ
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C. BAŞVURUDA VERİLECEK BELGELER

Aşağıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti veya belgeyi düzenleyen kurumun "Aslı gibidir" onaylı sureti

E-MAİL GSM

Sigorta Hukuku

Mesleki Deneyim sağladığınız alanı seçiniz.

4

5

Deneyim şartının belirlenmesi için, ilgili kuruluşta çalıştığına ilişkin sosyal güvenlik kaydı yanında, kuruluşta çalıştığı dönemlerde hangi 

görevleri hangi süreler içinde yaptığını görev, yetki ve sorumluluğu gösterecek şekilde ilgili kuruluşun yetkili temsilcisinin imzasını 

taşıyan yazı.

İlgili alanda en son mezun olunan yüksekokula ait diplomanın noter tasdikli örneği.

Konkordato ilan ve iflas etmemiş olduğuna  dair belge.

İmza :

Özet olarak özgeçmişi belirtir imzalı beyan

Formdaki bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ederim. 

Sigorta hukukunda en az beş yıl (itiraz hakemliği için başvuranlar için en az on yıl) veya sigortacılıkta en az on yıl (itiraz hakemliği için 

başvuranlar için en az oniki yıl) deneyim sahibi olduğunu gösteren belgeler.

Serbest çalışan avukatların, takip ettikleri davalara ilişkin mahkeme ve dosya numaraları ile her yıla ait sigorta konulu en az beş davanın 

tensip zabıtları.

Bilirkişilerin, sigorta hukuku alanında bilirkişi olduğuna dair ilgili Bilirkişilik Bölge Kurulundan alınmış yazı ve bu alanlarda her yıl en az 

5 kere görevlendirildiğini gösterir UYAP bilirkişi portalından alınmış görevlendirme dökümü ya da bilirkişi yemin ve teslim tutanağı.

Terör suçlarıyla ilgili hakkında soruşturma bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge.

Adı Soyadı : 

5684 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen durumu sağladığına dair imzalı 

beyanı.

5684 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki suçlardan mahkûm olmadığına dair 

arşiv kaydını içeren adli sicil belgesi.

Nüfus cüzdanı örneği.
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