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İSTANBUL ANADOLU CEZA ixFaz xunuır,ıLARI vE TUTUKEvLERi
2. iZLENIE KURULUNA

ASIL ÜYE snçİvıixn AİT iLAN

İstanbul Anadolu Ceza İnfaz Kurum|arı ve Tutukevleri 2. izleme Kurulu Asıl Üyesi
Turgut AKlN'In üyeliğinin sona erdirilmesi sebebiyle;

468l Sayılı Ceza Infaz Kurum|arı ve Tutukevleri lzleme Kurulunun başkanla bidikte
beş asıl ve 3 yedek üyeden oluşması gerektiğinden, yönetmeliğin 4 ve 5 maddeleri gereğince 4 yıl
için l adet asıl üye seçilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ : Aranan şartlara haiz adayların |8l04l20l9
tarihinden 03/0512019 günü mesai saati sonuna kadar isıanbul Anadolu Ad|i Yargı ilk Derece
Mahkemesi (Cezaevi Komisyonu) Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

izı-eüut KURULU Ası L üytnt,c,RAxaCAK NiTELiKLER:

l_ Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,
2- Tıp, eczacılık, hukuk. kamu yönetimi, sosyo|oji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim

bilimleri ve benzeri alanlarda en az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği
kabul edilen yurt dışındaki YUkseköğretim Kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile i|gili olarak
kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az l0 yıl çalışmış bulunmak,

3- Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak ıanınmış olmak,
4-Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya i|çe teşkilatlarında görevli

bulunmamak.
5- Türk vatandaşı olmak,
6_ kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7- (Değişik alt bend: l0l0l 11991-3697ll md.; değişik alt bend:23l0l /2008-5728

S.K./3l7. Mad.) Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde be|irtilen süreler geçmiş olsa bile kasten
işlenen bir suçtan dolayü l yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
dev|etin güvenliğine karşı suçlar, AnayasaI düzene ve bu düzenin işleyişine kaşı suçlar, (iptal ibare,
Anayasa mahkemesinin 25102/20l0ıarihli ve E.2008/l7, K.20l0l44 sayıIı karar ile) zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsız|ık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas, iha|eye fesat
kanŞtlrm4 edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama vcya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

8- Askerlik durumu itibariyle;
a_AskerlikIe ilgisi bulunmamak,
LAskerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş

veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
9- Cörevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut

sakatlığı ile öZürlü bulunmamak,
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iztnrıın KURULUNA SEçiLEMEvECEK OLANLAR:

|,Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri i|e ilgiIi ihale, alım satım ve benzeri hukuki
ilişkilere taraf o|anlar,

2-Görev yaPacaklan Ceza İnfaz Kurumları veya Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve
tutuklulardan birisinin iŞlediği suçtan kendileri veya ikince derece dahil hısımları zarar görenler,

3-cörev yapacakları ceza infaz kurum|arı ve Tuıukev|erindeki hiikümlü ve
tutuklulardan biri ile araIannda evlilik, vesayet ve ikinci derece dahilhısımlık ilişkisi bu1unanlar,

,l-Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilaı|nda görev yapan kişiler bu kurullara
seçilemezler.

ADAYLARDAN isreıecrx BELGELER:

l- İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemei Adalet Komisyonu
Başkenlığına hitaben dilekçe,

2- Onaylı nüfus cüzdan sureti,
J- Öğrenim belgesi.
,l- Adli siciI ve ırşiv kaydı,
5- Herhangi bir siyasi pertinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli

bulunmıdığına dair yızlı beyan,
G Askerlik durumunu gösterir belge,
7_ Mesleğinde l0 yıl sür€yle çalıştığlna dair be|ge,
8- 2 adet vesikahk fotoğraf.
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