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T.C.
sAKARyA ADLi yARGI iLx nnnncE MAHKrursi

ADALET roruisvoNu lBAgKaxuGt

ilar,g

Yargr gevremize ba[h, Sakarya L Tipi l(apah Ceza lnfaz Kurumu" Geyve Agrk

Cezalnfaz Kurumu ve Hentlek Kadrn Agrk Ceza infaz Kurumu Tutukevleri izleme Kurulu

tiyeliklerinin sona erece[i anlaqrldrgrndan 4 asrl ve 3 yedek (l asrl i.iye bayan olmak lizere)

Uye segimi yaprlacaktrr.

izl,r,tvrc, KU RU L u Uv nln n iNDE AIIAN ACAK g ARTLAR;

lzleme kurullarrnabagkan ve 0ye segilebilmek igin 14.7.1965 tarihli ve 657 sayrlr

Devlet Memurlan Kanununda Ongortilen aqafrda yilalt genel ve Ceza infaz Kurumlart ve

Tutukevleri izleme Kurullarr Kanunun 3. maddesindc yer alan gartlar aga[rda stralanmtgttr:

I -Ttirk vatandagt olmak.
2-Otuzbeq ya$rnr doldurmuq olmak,
3-Trp, eczacrhk. hukuk. kamu yrinetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler.

efiitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az d6rt yrlhk ytiksek ofiretim kurumlartndan veya

bunlara denkli[i kabul edilen yurt drgrndaki yiiksek dfiretim kurumlanndan mezun olmak ve

mesle[i ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluglannda ya da ozel sektdrde en az on yrl

gahgmrg bulunmak.
4-Kamu haklanndan krsrth bulunmamak,
S-Ttirk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen siireler gegmiE olsa bile kasten

iglenen birsugtan dolayr I yrl veya daha fazla stire ile hapis cezasrnaya daaft'a ugramrg olsa

bile devlet gtivenli[ine kargr suqlar, anayasal diizene ve bu di.izenin iqleyigine karqr iglenrnig

suglar (...) zimmet, irtikap, riigvet, hrrsrzhk, dolandrncrhk, sahtecilik, gtiveni kottiye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kangtlrma, cdimin ifasrna fesat kangttrma. sugtan

kaynaklanan mal varhgr de[erlerini aklama veya kag:*grhk suqlarrndan mahkum olmamak.

6-Askerlik durumu itibarryla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik
hizmetini yapmr$ yahut ertelenmiq veya yedek srnrf'a gegirilmig olmak.

7-Devlet Memurlan Kanununun 53.medde htikiimleri sakh kalmak kaydryla
gdrevini devamh yapmasrna engel olabilecek akrl haritahfr bulunmamak,

8-Kipisel nitelikleri ile gevresinde diiriist, gtivenilir ve ahlakh olarak tanrnmr$

olmak,
9-Herhangi bir siyasi partinin merke;2, il veya ilge teqkildtlarrnda g<irevli

bulunmamak.

CEZA iNT,q,Z KURUMLARI VE I'UTUKEVLERi iZINTVIN KURULU
0vrliGiNo SEEILEMEYECEK oLANLAR;

l-Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri ile ilgili ihale, alrm. satrm ve benzeri
hukuki iligkilere taraf olanlar.

2-G6rev yapacaklart ceza infaz kurumlan veya tutukevlerinde bulunan
hiiki.imlii ve tutuklulardan birisinin iqledi[i sugtan kendileri veya ikinci derece dahil hrsrnrlarr
zarar grirenler.



3-G6rev yapacaklan ceza infaz kurunrlan ve tutukevlerindeki hiiki.imlti ve

tutuklulardan biri ile arararrnda evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hrsrmhk iliqkisi

bulunanlar.

BA$VURANLARDA iSrnNrcBK BELGELER;
l -Foto[raflt Baqvuru formu.
2-DiPloma 6rne[i.
3-Niifus ctizdanr Ornefi.
4-Adli Sicil KaYdt.

5-2 Adet Vesikahk Foto[raf.
6-Mesle[i ile ilgiliolarak kamu kurum ve kuruluglannda yada tizel sekt6rde en uz

10 yrl gahgtr[rna dair belge.

7-Herhangi 6ir siyasi partinin merke:2. il veya ilge teqkilatlarrnda g<irevli

bulunmadr[rna dair dilekqe.
i-irl"*" kuruilarrna segilemeyecek olanlann vastflannr tagrmadr$tna dair ditekge

9-Askerlik durum belgesi
10-657 Sayr! Devlet Memurlan llanununun 48lA maddesi gere[ince

(T.maddesine uygun olacak $ekilde) akrl hastah[tntn olmadt[rna iligkin beyan dilekgesi

BA$VURU rARiHi

soN BA$VURU TARiHi

z 0710912020

z 1810912020 (mesai bitimine kadar)

BA$VURULARTN DEGERLEXOiRi],UESi ;

Yukarrda belirtilen nitelikleri ta$lyan \/e ayru zamanda engeli bulunmayan bu

kurullarda gorev almak isteyen adaylann iistenilentrclgeler ile birlikte 0710912020 tarihinden

lgl19l2021 g1nii mesai bitimine kadar Sakarya Adli Yargr ilk Derece Mahkemesi Adalet

Komisyonu Baqkanhfrmrza bagvurmalan g;erektili ]rususu ilan olunur. 0710912020

Adli Y:argr Adalet KomisYonu


