T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Akşehir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

İLAN
Akşehir Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu başkan ve üyelerinin
üyeliklerinin sona erecek olması nedeniyle;

4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları
Kanununun 3'ünci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar arasında, yargı
çevremize bağlı Akşehir Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme
Kurulunda, 4 (dört) yıl süre ile görev yapmak üzere, 5 (beş) asıl (en az biri
bayanlardan seçilmek üzere), 3 (üç) yedek izleme kurulu üye seçimi
yapılacaktır.
İzleme Kurulu Üyelerinde Aranılacak Nitelikler:
İzleme Kurulu üyeliğine seçilebilmek için 14/07/1965 tarihli 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki
nitelikler aranır.
1)35 (Otuzbeş) yaşını doldurmuş olmak.
2)Tıp, Eczalık, Hukuk, KamuYönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal
Hizmetler, Eğitim Bilimleri ve benzeri alanlarda en az 4 (dört) yıllık yüksek
öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 (on) yıl çalışmış bulunmak.
3)Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst; güvenilir ve ahlaklı olarak
tanınmış olmak.
4)Herhangi bir siyasi partinin merkez, il ve ilçe teşkilatlarında görevli
bulunmamak.
İzleme Kurullarına Seçilemeyecek Olanlar:
1)Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve
benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar.
2)Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan
hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece
dahil hısımları zarar görenler.
3)Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü
ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil
hısımlık ilişkisi bulunanlar.
4)Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kişiler bu
kurullara seçilemezler.
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Başvuru için ve Gerekli Belgeler :
1-Dilekçe (1 Adet)
2-Öğrenim Durum Belgesi (1 Adet)
3-Nüfus Kayıt Tablosu (1 Adet)
4-Adli Sicil Kaydı (1 Adet)
5-Mesleğinde En Az 10 (On) Yıl Çalıştığına Dair Belge (1 Adet)
6-Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
7-Plastik Dosya (1 Adet)
Başvuru Yeri ve Tarihi :
Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engel hali
bulunmayan bu kurulda görev yapmak isteyen adayların, başvuru belgelerini,
18.09.2020 ile 25.09.2020 tarihi arasında son gün mesai bitimine kadar
Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına
bizzat teslim etmeleri gerekmekte olup, 25.09.2020 tarihinden sonra
komisyonumuza gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.17.09.2020
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