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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı
ile 20/06/2013 tarihinde toplandı.

.............. eski, hâlen ............... Cumhuriyet Savcısı (............) .............. hakkında,
Muhakkik tarafından düzenlenen soruşturma fezlekesi ile eki evrakı havi Dairemizin 2012/295
(101-01-08-6380-2011) sayılı dosyası incelendi.

...........eski, hâlen ............. Cumhuriyet Savcısı .................hakkında yapılan soruşturma:

İzinsiz ve kabul edilir mazereti olmaksızın görev mahallini terk ederek göreve gelmediği,
Bu cümleden olarak;
İlçede tek savcı olarak görev yaptığı halde .../.../....günü ilçeden ayrılarak mesaiye

gelmediği, .../../.... günü ilçeye döndüğü,
Konusundan ibarettir.

............eski, hâlen ............. Cumhuriyet Savcısı ............... savunmasında özetle:

İlgili usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen HSYK İkinci Dairesine savunma
göndermemiş olup, soruşturma aşamasında muhakkike verdiği savunmasında; .............günü olağan
şekilde ..........Adliyesinde mesaiye gittiğini, son günlerde ağabeyi ............. ilinde Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesinde tedabi görmesi nedeniyle duyduğu üzüntü, ailesinden uzakta olması ve
ilçede tek savcı olması nedeniyle kendini kötü hissettiğinden ............ilinde bulunan ağabeyi
............yanına gelmesini istediğini, uçakla .......... gelecek olan ağabeyini karşılamak için aynı gün
öğleden önce ............ ilçesinden aracıyla yola çıktığını, akşam saatlerinde ağabeyiyle ............
buluştuklarını, geri dönüşte vaktin ilerlemiş olması nedeni ile ........... ilçesinde öğretmen evinde
konaklamaya karar verdiklerini, .../../..... günü sabah erken saatlerde yola çıkıp 07:00 sıralarında
............ilçesine ulaştıklarını, görev yerinden ayrı bulunduğu sürenin bir günü bulmadığını, ailevi
nedenlerle ve kişisel olarak içinde bulunduğu durumdan kaynaklı bu olay meydana geldiğini, görev
yerinden ayrı bulunduğu sürede herhangi bir müracaat ve talimat vermesini gerektirecek veya
doğrudan katılmak sureti ile işlem yapmasını gerektirecek bir adli olay meydana gelmediğini, keyfi
bir davranış içerisinde olmadığımın bilinmesini istediğini,

Belirtmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

............. eski, hâlen ..............Cumhuriyet Savcısı ............... isnat olunan eyleme ilişkin
soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda; ilgilinin savunması, tanık beyanları, dosya
inceleme tutanakları ile dosya içindeki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
............günü mazeretsiz olarak mesaiye gelmediği tanık beyanlarıyla sübut bulduğundan eylemine
uyan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 64 üncü maddesi gereğince 1 (Bir) gün aylıktan
kesme cezası ile cezalandırılmasına, geçmiş hizmetleri ile olumlu sicil ve terfileri nazara alınarak
aynı Kanun'un 70 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bir alt ceza uygulanmak suretiyle
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uyarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile,

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

20/06/2013 tarihinde karar verildi.
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*Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır.


