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BURSA CEZA İNFAZ KURUMLARI ve TUTUKEVLERİ 2. İZLEME KURULU İÇİN
1 ADET ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURUDUR.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 5. maddesinde;
izleme kurulu üyelerinin, Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı şartlara durumları uygun olan
kişilerden resen veya o yerdeki ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri
alınarak ya da o yerin en büyük mülki amirinin yardımıyla belirlenecek olanlar ile doğrudan
başvuranlar arasından adalet komisyonunca oy birliği ile seçileceğinin hüküm altına alındığı,
Bu itibarla;
Bursa Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 2. İzleme Kurulunda 1 adet üyelik
boşaldığından aşağıda belirtilen vasıflara sahip adayların istenilen evraklar ile birlikte 18/02/2015
tarihine kadar Komisyonumuza gönderilmesi hususu ilan olunur.
ARANAN ŞARTLAR :
* Otuz beş yaşını doldurmuş olmak.
* 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.
*Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.
*Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.
*Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki işlere taraf
olmamak.
*Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan
birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görmemiş olmak.
*Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile
aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmamak.
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