
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
İKİNCİ DAİRE KARARI

Esas No

.../...

Karar No

.../...

Karar Tarihi

           .../.../...

*Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır. 1/1

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

... eski, hâlen ... Cumhuriyet Savcısı (...) ... hakkında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci 
Dairesinin .../... dosya numaralı, .../.../... tarihli ve .../... sayılı soruşturma izni verilmesi teklifi kararı 
üzerine Kurul Başkanının .../.../... tarihli "Olur"una istinaden Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
Müfettişi tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen .../.../... tarihli soruşturma raporu ile 
eki evrakı havi Dairemizin .../... sayılı dosyası incelendi.

... eski, hâlen ... Cumhuriyet Savcısı (...) ... hakkında yapılan soruşturma;  

... isimli şahsın .../.../... günü ... ... Mahallesinde ateşli silahla öldürüldüğü iddiasına yönelik 
... Cumhuriyet Başsavcılığının .../... sırasına kayden yürütülen soruşturmada, 5271 sayılı CMK'nın 
83. maddesi ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 156 Nolu Genelgesi ile ... 
Cumhuriyet Başsavcılığı Genel İş Bölümünün Genel Hükümlerinin Nöbet İşleri Başlıklı (a) ve (b) 
bentlerine aykırı şekilde, nöbetçi olmasından dolayı vaka kendisine bildirilmesine karşın, olay 
yerine gitmediği gibi, Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile Cumhuriyet Başsavcısına da bilgi 
vermediği,

Konularından ibarettir. 

... eski, hâlen ... Cumhuriyet Savcısı (...) ... .../.../...... tarihli savunmasına;

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
... eski, hâlen ... Cumhuriyet Savcısı (...) ...’e isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma 

dosyasının incelenmesi sonucunda, dosya içerisindeki bilgi, belge ve tüm deliller birlikte 
değerlendirildiğinde; Soruşturma kapsamında tüm adli işlemlerin ilgilinin talimatları doğrultusunda 
yürütüldüğü ve otopsi işleminin de Adli Tıp Kurumu’nda icra edildiği, vuku şekli kamera 
kayıtlarıyla sabit olayda delillerin kaybolması veya karatılması gibi kuşkulu bir durumun da 
olmadığı anlaşıldığından, ceza tayinini gerektirir ağırlıkta olmayan eylem nedeniyle, ilgili hakkında 
Ceza Tayinine Yer Olmadığına,  oy birliği ile,  

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

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


