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İ L A N
4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nun
2. Maddesinin 2. Paragrafında belirtildiği üzere 4 yıl için seçildikleri 2016 yılında seçilerek
görevlerini yapmakta olan izleme kurulu üyelerinin 4 yıllık sürelerinin bittiği, bu nedenle
yeniden izleme kurulu oluşturmak için 4681 sayılı yasanın 3. ve 4. Maddelerdeki yazılı
şartlar dikkate alınarak durumları bu şartlara uygun olan kişilerden Boğazlıyan Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yargı ç evresi ile sınırlı olan izleme kurulunda
görev yapmak üzere 5 Asıl 3 Yedek İzleme Kurulu Üyesi seçimi yapılacaktır.
İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK ŞARTLAR
İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 14.7.1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler
aranır:
1. Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.
2. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal
hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda
en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt
dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da
özel sektörde en az on yıl
çalışmış bulunmak.
3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış
olmak.
4. Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçe teşkilâtlarında görevli
bulunmamak.
İZLEME KURULLARINA SEÇİLMEYECEK OLANLAR
Aşağıda yazılı kişiler, izleme kurulu başkan ve üyeliğine seçilemez :
1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri
hukukî 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.
Başvuruda İstenen Belgeler
Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu üyeliğine başvuruda bulunacakların
1- Başvuru Dilekçesi (Öz geçmişlerini anlatır dilekçe)
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- Adli Sicil Kaydı,
4- 2 Adet vesikalık fotoğraf
5- Aranan nitelikteki fakülte veya yüksekokula ait çıkış belgesi veya diploma
sureti

6- Ceza İnfaz Kurumlarında yakınlarından birinin bulunmadığına dair dilekçe,
7- Ceza İnfaz Kurumlarından ihale almadığına ve alım satımlarına
girmediğine dair dilekçe,
8-İlgili kuruluştan alınma kamu kurum veya özel sektörde en az on yıl
çalıştığına dair görev belgesi
9-Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli
bulunmadıklarına dair yazılı belge
10-Mesleğe başlama yılı, ev adresi, e-mail adresi, ev, iş ve cep telefon
numaralarını ve Herhangi bir sivil toplum örgütünde görevli olup olmadığını belirten dilekçe
Başvuru yeri:
Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engel hali bulunmayan bu kurulda
görev yapmak isteyen adayların 15/12/2020 günü mesai saati bitimine kadar bizzat
Boğazlıyan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Komisyon Yazı
İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.25/11/2020
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