Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre;
Başvuru şartları : Adayın;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya
kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından
yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

Başvuru için gerekli belgeler :
1) Başvuru bilgi formu, (Fotoğraf yapıştırılmış hali ile)
2) Kimlik Belgesi Fotokopisi,
3) Adli Sicil Kaydı (e-devletten veya Adli Sicil Şefliğinden alınmış) Sabıka kaydı varsa bu kayıtta
bulunan mahkeme kararı sureti.
4) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği (e-devletten veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış)
5) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini
yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
6) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin (Noter, Okul idaresi veya aslı görülmek suretiyle başvuru
yapılan Adli Birimce) onaylı örneği veya e-devlet çıktısı eklenir.
(2020 listesinde yer alıp yenileme talebinde bulunanlar da tüm belgeleri ibraz etmeleri
gerekmektedir)
Tercüman olarak 2021 yılı listesine kaydolmak isteyenler 19-30 Ekim/2020 tarihleri
arasında Muğla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna veya Komisyonumuza
gönderilmek üzere ikamet ettikleri mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına istenilen belgelerle şahsen
başvurmaları, mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgelerin UYAP üzerinden
Komisyonumuza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca
tasdik edilen örneklerinin ayrıca Komisyonumuza ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruları kabul edilip ilk defa listeye girecekler 16 Aralık 2020 Çarşamba saat 13:00'da,
Komisyonumuzca kabul edilen geçerli mazereti olanlar ise 23 Aralık 2020 Çarşamba saat 13:00'da
yemin edeceklerdir.
Bodrum ve Fethiye Adli Yargı Adalet Komisyonlarına bağlı ilçelerde ikamet eden tercüman adayları
yeminlerini bu Komisyonların belirlediği tarihte Bodrum ve Fethiye’de yapacaklardır.
İlanen duyurulur.
Başvuru Formu İçin Tıklayınız

İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER :
ALMANCA
ARAPÇA
AZERİCE
BULGARCA
DANCA
FELEMENKÇE
FİNCE
FRANSIZCA
GÜRCÜ DİLİ
HOLLANDACA
İNGİLİZCE
İSPANYOLCA
İSVİÇRE ALMANCASI
İŞARET DİLİ
İTALYANCA
KÜRTÇE
OSMANLICA
PORTEKİZCE
RUSÇA
UKRAYNACA
ve TÜM DİLLER.

