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DAGITIMLIDIR
(Dafrtrm listesi agafrdadr)

Bagkanhlrmrzn 02109/2016 tarihli Ceza Infaz Kurumlan ve Tutukevleri izleme
Kurulu Bagkan ve iiye segimine iligkin ilant yaztmrz ekinde gdnderilmigtir.
Gerekli ilan igleminin yaprlarak (Miimkiin olmasr halinde kurumunuz intemet sitesi ve
ilan panosu dahil) ilan yaprldr[rna dair tutanaSrn 09/0912016 tarihinden 6nce Komisyon
Bagkanhlrmrza giinderilmesi hususunda,
Bilgi ve gere[i rica olunur.
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"Bu belge 5070 sayfu Kanun hiikilmlerine uygun olarak elehtronik imza
Aynca Jiziki olarak gdnderilmeyecektir. "
AdreS:AFYONKARAHiSAR KOMiSYON

Tel:0272 216 90
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0110912016 t^r'rh le 673 sayrh Kanun Hiikmiinde Karamamenin 3. maddesi uyannca,
Kanunun yiiriirliile girdili tarih olan 01/09/2016 tarihi itibariyle Ceza lnfaz Kurumlan ve Tutukevleri
Izleme Kurullannm bapkan ve iiyelerinin iiyelikleri sona emtip bulunmaktadr.
Aynr Maddenin "b" bendinde 10 giin iginde 14106120ll tarih ve 4681 sayth Ceza
Infaz Kurumlarr ve Tutukevleri Izleme Kurullan Kanununda belirtilen usule giire yeniden segim
yaprlrr" hiikmii yer almaktadr.

.

Ceza Infaz Kurumlarr ve Tuftrkevleri Izleme Kurulu Kanunu'nun 3. maddesinde
belirtilen partlara hztz adaylar arasrndan, Yargr gelremize bar!\Ceza infaz Kurumlan ve Tutukevleri
Izleme Kurulunda giirev yapmak iizere 5 Asil ve 3 yedek Izleme Kurulu Uye segimi yapacaktrr.

Idene Kurulu Uvelerinde Aranacak Nitelikler:
1- Izleme Kurullanna Bapkan ve iiye segilebilmek igin 657 say
Kanununda iingiiriilen genel partlara ek olarak apa[tdaki nitelikler ararur.
2- Otuzbep yapru doldurmup olmak.

t Devlet Memurlarl

3-Trp, Eczacrhk, Hukuh Kamu yilnetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler.
elitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az ddrt yrlhk yiiksek dpretim kurumlarmdan veya bunlara
denklili kabul edilen yurt drprndaki yiiksek atEretim kurumlanndan mezun olmak ve mesleli ile ilgili
olarak kamu kurum ve kuruluplannda ya da tizel selddrde en az on yrl gahpmrp bulunmak.
4- Kigisel nitelikleri ile gevresinde diiriist, giivenilir ve ahlakh olarak tanmffrs olmak.

5-Herhangi

bir

siyasi partinin merkezi

il

veya ilge tepkilatlarrnda gdrevli

bulunmamak.

Bu kuru.la seeilmevecek olanlar:
l- Ceza Infaz Kurumlan ve Tuhrkevleri ile ilgili ihale, ahm - sattm ve benzeri hukuki
ilipkilere taraf olanlar.
2- Giirev yapacaklat Cezalnfaz Kruumlan ve Tuhrkevlerinde bulunan hiikiimlii veya
tutuklulardan birisinin ipledili sugtan kendileri veya ikinci derece dahil lusrmlan zarar giirenler.
3-Giirev yapacaklan Ceza Infaz Kurumlan veya Tutukevlerindeki hiikiimlii veya
tutuklulardan biri aralannda evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil lusrmlk ilipkisinde bulunmak.
4-Adalet Bakanh[t merkez ve tagra teplalahnda giirev yapan kipiler bu kurullara
segilemezler.

Bagvuru icin gerekli belgeler:
1- Diploma,
2- Niifus Kayrt Tablosu,
3-Sab*a Kayd.
4-Meslelinde en az l0 yrl gahptrlma dair belge,
5-2 adet

fotofraf

6-Plastik dosya

7-Komisyon Bapkanhirna Hitaben dilekge (Komisyon yazr igleri miidiirliiflunden
temin edilecektir.)

Basvuru yeri:
Yukanda belirtilen nitelikleri tapryan ve aynl zamanda engel hali bulunmayan bu kurulda giirev almak
isteyen adaylann 0910912016l giinii mesai saati bitimine kaAar bizzat A$onkarahisar Adli Yargr Ilk
ilan olunur.
Derece Mabkemesi Adalet Komisyonu Bapkanhlma
02t0912016

40189

