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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı
ile 10/07/2014 tarihinde toplandı.

.............asıl hâlen geçici yetkili ..................... Cumhuriyet Savcısı iken görevden
uzaklaştırılan (............) ........... hakkında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü
Dairesinin (........-...........) .../.../.... tarih ve ..../.... sayılı soruşturma izni üzerine düzenlenen
soruşturma dosyası ile eki evrakı havi Dairemizin ...../.... sayılı dosyası incelendi.

Cumhuriyet Savcısı ........................ hakkında yapılan soruşturma:
................... de görev yaptığı dönemde, uhdesinde bulunan ............. Cumhuriyet

Başsavcılığının, ayrıntısı ............. Cumhuriyet Başsavcılığının .../..../.... tarihli inceleme
fezlekesinde belirtilen, 334 adet soruşturma dosyasını 1 yıl 3 ay ile 2 ay arasında değişen sürelerle
işlemsiz bırakmak suretiyle görevde kayıtsızlık ve düzensizlik gösterdiği,

Konusundan ibarettir.

Cumhuriyet Savcısı ....................... savunmasında özetle:
............... ilçesine atandıktan sonra bir savcının tayin olması bir savcının da bakanlıkta

görevlendirilmesi nedeniyle iki savcı olarak uzun süre görev yaptığını, Cumhuriyet savcılarının
atanması ile birlikte yoğun bir şekilde karar yazmaya başladığını ve dosyalarının büyük bir
çoğunluğunu karara bağladığını, ................. 'den ayrılırken 334 adet derdest soruşturma dosyasının
bile bulunmadığını, karara bağladığı dosyaların da soruşturmaya girdiğini, bunun ceza alması için
yapılan bir inceleme olduğunu, .......... yılında 75 gün izin kullanmak zorunda kaldığını, ilk 8 ay
daki yoğunlukta yoğun şekilde çalışarak batak haldeki dosyaları çıkardığını, o dönemin
başsavcısının arkasında duracağını beyan ettiğini, ancak adliyeden ayrıldıktan sonra karara
bağlanan dosyaların incelenip böyle bir soruşturmaya konu edilmesinin daha önceki soruşturmaya
destek amacı güttüğünü, bu şekilde soruşturmalara karşı kendisini savunamayacak hale
sokulduğunu, bu şekilde incemeyi yapan makamın kendisini de garanti altına aldığını, ne kadar
yoğun bir şeklide dosya bitirmeye çalıştığını, kâtibi ...................'ı gece yarılarına kadar tutarak
çalıştırdığını çok iyi bildiğini, bu kısımlar ve altındaki sebepler araştırılmadan hakkında sırf ceza
verilsin diye düzenlenen bu soruşturma da verilecek cezaya razı olduğunu, beyan etmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Cumhuriyet Savcısı .......................... 'a isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma dosyasının

incelenmesi sonucunda; ilgilinin savunması, dosya içindeki tüm bilgi ve belgeler birlikte
değerlendirildiğinde; İlgilinin, görevinde kayıtsızlık ve düzensizlik gösterdiği, görevinde daha
dikkatli olması gerektiği anlaşılmakla; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 63 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince "Uyarma" cezası ile cezalandırılmasına, oy
birliği ile,

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

10/07/2014 tarihinde karar verildi.
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