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ceza Muhakemesi karıununa Göre Tercilman Listelerinin Dilzenlenmesi Hakkındaki

Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca "Komisyonlar, terctlman olarak görev yapmak isteyenlerin
komisyon başkanlığına mtlracaat etrrıelerini 15 Ekim tarihine kadar il6n eder." hükmü getirilmiştir.

Bu kapsamda, 2Ol8 yılı Tercilmarı listesinin hazırlanması için aşağıdaki şartlara haiz
olanlarrn 3r EKİM 2017 gilııü mesai bitimine kadar bizzat Şımak Adli Yaıgı Adalet Komisyonuna
veya Komisyona göndermek üzere mahatli Cumhuriyet Başsavcılıklanna dilekçeleri ve ilgili
belgeler ile birlilıcte milracaat etmeleri halinde talepleri Adli Yargı Adalet Komisyonunca
değerlendiri lecektir.

A) Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza trltıhkemelerinde hıngi dilter ve işaret dilinde
ihtiyaç duyulın tercümınlar;

DİLLER :

r- Kürtçe
2- Zaz-aca
3_ Arapça
4- Farsça
5- lngilizce
6- Almarıca
7- Frarısızça
8- Soraııice
9- Rusça
10- Bulgarca
1l- Romence
l2- Lçh Dili
13- Sağır ve Dilsizler için İşaret Dili,

B) Müracaat edeceklerde ıranıcak nitelikler:
Listeye kayıt olabilnek için tercümanın;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatarıdaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması.,

ç) Başvrıru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Atra uğamıŞ ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen

suÇlar, |2/4/l99L tarih-li ve 3713 sa5nlı Terörle Mücadele Kaııununda yer alan suçlar ile basit ve
nitelikli zirnrnet, irtik6p, riİşvet, l-ırrsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
ifl6s veya kagakçılık, resmt ihale ve alım satırnlara fesat karıştınna suçlanndan hükümlü olmaması
veYa hakkında hiikrnün açıklanmasırun geri bıııakılmasına karar verilmerniş olrnası,
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e) Disiplin yöntlnden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya saırat
icrasından yasaklaıımamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresindg oturması veya bir mesleki faaliyeti
icra etrnesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak.

C) Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler:
a) T.C. kimlik nrıınarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Terc{lman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma,

ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin
olmaması durumrında terci,imanlık faaliyetini yerine getirecek dereçede dil bildiğinin yazılı olarak
beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotograf,

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış ömeği,
eklenir.

Bir önceki ıit listede olınlardan Ye bentlerlnde
\/e

edilenlere, 5271 sıyılı Ceza Muhıkemesi l(anununun 64 üncü
maddcsİnin beşinci fıkrısı uyırıııca yemin ettirilmesi için 0l ARALII( 2O|7 taıihıinde sııt
l4ıO0'da Şıımak Adti Yırgı İlk Derece Mıhkemesi Adılet Komisyonu Bışkınlığ;ındı hızır
bulunmılan;

İlan olunur. lltlDlzLt7
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