T.C.
DÜZCE
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İ L A N

4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
gereğince kurulan Düzce Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu üyelerinden 1 asil ve 1 yedek
üyenin Düzce Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21/07/2016 tarih ve 7744247 sayılı
Bakanlık Oluru ile Açığa Alındığından üyeliklerine son verilmiş olması nedeniyle Düzce
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda dört yıl süreyle görev yapmak üzere
1 asıl ve 1 yedek üyelik seçimi yapılacaktır.
İzleme kurulu üyeliğine seçilmek isteyen ve aşağıdaki şartlara haiz olanların
31/08/2016 tarihine kadar dilekçe ile birlikte şahsen Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri ilan olunur. 16/08/2016

Ahmet GÖZTAŞ - 41883
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı

İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANILACAK NİTELİKLER:
İzleme kuruluna başkan ve üye seçilebilmek için 14/07/1965 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 kuruluşlarından 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 siyasi partini Merkez, İl veya İlçe teşkilatlarında görevli
bulunmamak.

İZLEME KURULLARINA SEÇİLEMEYECEK 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 bulunmamak.

