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

..... Cumhuriyet Savcısı ..... hakkında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü 
Dairesinin ..... dosya numaralı soruşturma evrakı ile ..... tarihli ve ..... sayılı soruşturma izni üzerine 
... Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen ..... tarihli 
soruşturma fezlekesi ile eki evrakı havi Dairemizin ..... sayılı dosyası incelendi.

..... Cumhuriyet Savcısı ..... hakkında yapılan soruşturma; 
Düzenlediği iddianamelerin mahkemelerce iade edilmesi sonrasında bu evraklara UYAP 

üzerinden yeniden hazırlık numarası almadığı ve mahkemelerin iade kararlarının gereğini süresinde 
yerine getirmediği,

Konusundan ibaret olup,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesinin ..... tarih ve ..... karar sayılı 
kovuşturma izni kararına istinaden ilgili hakkında ... Cumhuriyet Başsavcılığının ..... tarih, ..... 
soruşturma no. ve ..... esas no.lu iddianamesiyle "Görevi Zincirleme Şekilde İhmal" suçundan 
TCK'nın 257/2, 43/1, 53/1 maddeleri uyarınca yargılama yapılmak üzere son soruşturmanın 
açılmasının talep edildiği, ... Mahkemesinin ..... tarih, ..... esas ve ..... karar no.lu kararıyla; sanık 
hakkında 2802 Sayılı Kanunun 89. Maddesi gereğince son soruşturmanın açılmasına ve 
yargılamanın Yargıtay ilgili ceza dairesinde yapılmasına, delillerin takdiri ve münakaşası, kastın 
kabulü görevli Yargıtay ilgili Ceza Dairesine ait olmak üzere sanığın eylemine uyan TCK'nın 
257/2, 43/1, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması iddiası ile dosyanın Yargıtay ilgili Ceza 
Dairesine gönderilmek üzere ... Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği, 
dosyanın Yargıtay ... Ceza Dairesinin ..... esasına kaydedildiği ve ilk derece mahkemesi sıfatıyla 
yapılan yargılama sonucunda; Yargıtay ... CD'nin ..... tarih ve ..... karar sayılı kararıyla; Sanığın 
TCK'nın 257/2, 43/1, 62/1 maddeleri uyarınca 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkında 
TCK'nın 53/1-2-3-5 maddesinde öngörülen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına, sanığın sabıkasız 
geçmişi, verilen cezanın süresi, kişilik özellikleri ile duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz bir 
halinin gözlenmemiş olması hususları gözetilerek ileride yeniden suç işlemeyeceği kanısına 
varıldığından, 5271 sayılı CMK'nın 231/6. maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına, sanığın 5271 sayılı CMK'nın 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetim 
süresine tabi tutulmasına karar verildiği kararın ..... tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

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

incelenmesi sonucunda; ilgilinin savunması ile dosya içindeki tüm bilgi ve belgeler birlikte 
değerlendirildiğinde; ilgilinin uhdesinde bulunan soruşturma dosyalarına ilişkin olarak düzenlediği 
iddianamelerin mahkemelerce iade edilmesi sonrasında bu evraklara UYAP üzerinden yeniden 
hazırlık numarası almadığı ve mahkemelerin iade kararlarının gereğini süresinde yerine 
getirmediği, söz konusu eylem nedeniyle Yargıtay ... Ceza Dairesinin ..... tarih, ..... dosya no. ve 
..... karar no.lu kararıyla, neticeten 8 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ve hakkında 5271 sayılı 
CMK'nın 231/6. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği 
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anlaşıldığından, adı geçenin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69/3 maddesi delaletiyle 
aynı Kanunun 65 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendi gereğince kınama cezası ile 
cezalandırılmasına, eylemin nitelik ve ağırlığı gözetilerek, şartları oluşmadığından ilgili hakkında 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 70 inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına 
yer olmadığına, 

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.  

 


