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Konu: 2017 yılı uzlaştırmacı başvuruları ilanı

İ LA N
Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceza Muhakemesi Kanununun 253 vd. Maddelerine ve Ceza
Muhakemesinde Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 2017 yılı uzlaştırmacı
listesi oluşturulacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıların görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

a)

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

b)

Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî
bilimler, İktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmak,

c)

Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,

ç ) Baroya kayıtlı avukat olmamak,

d)

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş
bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,
vergi kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle
hükümlü bulunmamak,

e)

Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİ İÇEREN BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

a)

Nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numaralı)

b)

Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

c)

Hukuk dersleri aldığını gösterir transkript örneği

d)

Adlî sicil kaydı,

e)

İki adet vesikalık fotoğraf,

f)

Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,

g)

Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun
isimleri eklenir.
BAŞVURU USULÜ:

a)

Başvuru yeri: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Bürosu

b)

Başvuru tarihi:02 Kasım 2016 – Kasım ayı sonuna kadar.

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhakemesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye
kaydolmak için her yılın Kasım ayının sonuna kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçeyle başvurur.
Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
Ömer Faruk GÜNGÖR
Cumhuriyet Başsavcı Vekili

