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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı 
ile ..../..../.... tarihinde toplandı.

.... Hâkimi (....) ........ ile .... Cumhuriyet Başsavcısı, hâlen ..... Cumhuriyet Savcısı iken, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından ..../..../.... tarih ve ..../.... karar 
sayılı kararla, .... sayılı KHK’nın .... maddesi kapsamında meslekten çıkarılmasına karar 
verilen ve meslekten çıkarma kararı ..../..../.... tarihinde kesinleşen Cumhuriyet Savcısı (....) 
........ hakkında, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün (..........) sayılı ve ..../..../.... 
tarihli Bakan "Olur"una istinaden .... Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan soruşturma 
sonucunda düzenlenen ..../..../.... tarihli soruşturma fezlekesi ile eki evrakı havi Dairemizin ..../.... 
sayılı dosyası incelendi.

.... eski Cumhuriyet Savcısı, hâlen ..... Hâkimi (....) ......... ile .... eski Cumhuriyet 
Başsavcısı, hâlen .... Cumhuriyet Savcısı iken, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel 
Kurulu tarafından ..../..../.... tarih ve ..../..... karar sayılı kararla, .... sayılı KHK’nın .... 
maddesi kapsamında meslekten çıkarılmasına karar verilen ve meslekten çıkarma kararı 
..../..../.... tarihinde kesinleşen Cumhuriyet Savcısı (....) ......... hakkında yapılan soruşturma;

....... Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan müşteki 
...........’ın ..../..../.... tarihli başvuru detayı ile daha önce çalıştığı ....... Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. 
Müdürü ........ ve 2. Müdürü .........’nın PKK ve KCK terör örgütleri hükümlü ve tutuklularına karşı 
ayrıcalık tanıdıklarına, terör suçundan hükümlü ve tutuklu bulunan bu kişilerin rahatlıkla 
haberleşip propaganda yapmalarına ve ceza infaz kurumunu eğitim kampı haline getirmelerine göz 
yumduklarına dair şikâyette bulunması nedeniyle, adı geçen müdürler hakkında, ...... Cumhuriyet 
Başsavcılığının ....../...... sayılı evrakı üzerinden soruşturma başlatıldığını bildikleri halde, ......... 
kapalı Ceza İnfaz kurumunu ve personelini yeterince denetlememek, kurumun iç ve dış güvenliğine 
ilişkin tedbirleri almamak ve aramaların gereği gibi yapılmasını sağlamamak suretiyle, ...... ve ...... 
no’lu koğuşlarda terör suçundan hükümlü ve tutuklu olarak bulunan ..... kişinin ..... metre 
uzunluğunda tünel kazarak ..../..../.... tarihinde firar etmelerine sebebiyet verdikleri, 

Konusundan ibarettir.

..... Eski Cumhuriyet Başsavcısı, hâlen .... Cumhuriyet Savcısı  (.....) ......... 
savunmasında özetle;  

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
..... eski Cumhuriyet Savcısı, hâlen ..... Hâkimi (.....) .......... ile .... eski Cumhuriyet 

Başsavcısı, hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı iken, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel 
Kurulu tarafından ..../..../.... tarih ve ..../.... karar sayılı kararla, .... sayılı KHK’nın .... maddesi 
kapsamında meslekten çıkarılmasına karar verilen ve meslekten çıkarma kararı ..../..../.... 
tarihinde kesinleşen Cumhuriyet Savcısı (......) ..........’a isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma 
dosyalarının incelenmesi sonucunda; Dosya içerisindeki bilgi, belge ve tüm deliller birlikte 
değerlendirildiğinde; ilgililerin eylemlerinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası delaletiyle aynı Kanunun 65'inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi 
gereğince kınama cezasını gerektirdiği anlaşıldığından ilgililerin ayrı ayrı olmak üzere kınama 
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cezası ile cezalandırılmalarına, eylemin niteliği ve ağırlığı gözetilerek şartları oluşmadığından 
ilgililer hakkında 2802 sayılı sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 70/2. maddesinin 
uygulanmasına yer olmadığına, oybirliği ile,  

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün 
içerisinde verilen karara karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesine yeniden 
inceleme isteminde bulunulabileceğine,    

..../..../.... tarihinde karar verildi.


