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NEVŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI
VE CUMHURİYET SAVCILARI
ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ ÇİZELGESİ

I- GENEL ESASLAR:

1- Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden işlerin zamanında usul ve yasa
hükümleri çerçevesinde hızlı bir şekilde yürütülmesine hizmetin aksamamasına özen
gösterilecektir.
2- Ölümle sonuçlanan olaylarınsoruşturması bizzat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı
tarafından yürütülecek , olay yeri tespiti ve otopsi işlemleri, fotoğraf çekimi gibi olayın
gerektirdiği işlemler eksiksiz olarak yapılacak ve otopsi için gerekli olan unsurların koordineli
olarak bir araya getirilmesi sağlanacak ve yapılan otopsi sonucunda devam edenilgili
dosyasının nihayetlendirilmesi oC.Savcısınca yapılacaktır. ( Aynı husus keşif yapılan dosyalar
için de geçerlidir. )
3Soruşturma
sırasında
Nöbetçi
Cumhuriyet
Savcısışüpheliveya
şüphelileritutuklamaya sevk etmiş ve şüpheli veya şüphelilertutuklanmışlar ise o
soruşturmanın nihayetlendirilmesi o Nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca yapılacaktır.
4- Soruşturma sırasında evrakın tefrik edilmesi gerekirse tefrik kararı veren
Cumhuriyet Savcısı tefrik ettiği dosyaya da numarasına bakılmaksızın kendisi bakacaktır.
5- Yetkisizlik kararı ilgili mahkemece kaldırılarak Nevşehir C.Başsavcılığının yetkili
bulunması halinde Yetkisizlik kararını veren C.Savcısı evrakın numarasına bakılmaksızın
dosyayı nihayetlendirecektir.
6- Takipsizlik kararının ilgili mahkemece kaldırılması halinde Takipsizlik kararını
veren C.Savcısı evrakın numarasına bakılmaksızın dosyayı nihayetlendirecektir.
7- Asliye Ceza Mahkemelerinin ek iddianame talepleri ( ve suç duyuruları )
öncelikle davayı açan, yoksa bu mahkemelerin kararlarını incelemekle görevli olan
Cumhuriyet Savcıları tarafından, Ağır Ceza Mahkemelerinin ek iddianame taleplerini ( ve suç
duyurularını ) bu mahkemelerde iddia makamını temsil eden Cumhuriyet Savcıları tarafından
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yerine getirilecektir.
8- Olağanüstü kanun yollarına başvurmada ve infaz hukuku haricinde mütalaa
talepleri karar mütalaasını veren bu yoksa iddianameyi düzenleyen ve bu da yoksa o
mahkeme kararlarının görüldüsünü yapan C.Savcısı tarafından gereğine tevessül edilecek.
İnfaz evraklarına ilişkin mütalaa talepleri infaza bakan C.Savcısı tarafından yerine
getirilecektir.
9- Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı yakalama, gözaltına alma ve ifade alma
yönetmeliğini eksiksiz olarak sağlamak amacıyla zabıta nezarethanelerini ilgili kayıt ve
işlemleri habersiz olarak kontrol edecek, nezarethane defterini nöbetinin sonunda
denetleyecek vezabıtadan gerekli tedbirlerin alınmasını isteyecektir.
10- Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı gelen soruşturma evrakında gerekli ifadeleri
alacak,toplanması gereken acil delilleri toplayacak, müzekkere ve talimatları yazdıracak ve
dosyayı bu şekilde diğer Cumhuriyet Savcısına düşmesi halinde ona intikal ettirecektir.
11- Adliye memurlarının suç işlemeleri durumunda derhal Cumhuriyet Başsavcısına
bilgi verilecek, nöbetçi veya ilgili Cumhuriyet Savcısı kesinlikle evrakı adli kolluk
görevlilerine havale etmeden, olaya adli kolluk görevlileri el koymuş ise derhal olaya
müdahale ederek soruşturma işlemlerinin hepsini bizzat yapacaktır.
12- Ceza infaz kurumu personelinin taraf olduğu olaylarla ilgili Nevşehir merkez ilçe
ve merkeze bağlı jandarma mıntıkasındaki hazırlık soruşturma işlemlerini ceza infaz
kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı yürütecek, olayı öğrenen Cumhuriyet Savcısı
gecikmesinde sakınca bulunan işlemler hariç herhangi bir işlem yapmadan durumu Ceza İnfaz
Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısına bildirecektir.
13- Kanun ve genelgeler ile bizzat C.Savcılarınca yapılacak soruşturma evraklarında
hiçbir şekilde işlemler kolluk tarafından yaptırılmayacak sair hususlara ilişkin suç ihbar ve
şikayet dilekçeleri müracaat sahiplerinden alındığında olaya resen el konularakCumhuriyet
Savcıları soruşturmaları adli kolluğa göndermeden kendileri yapacaklar. Ancak zaruri hallerde
suç ihbar ve şikayet dilekçeleri adli kolluk tarafından gereğinin yapılması istendiğinde
dilekçenin bir sureti tahkiki istenen hususlar da yazılmak suretiyle müzekkereye rapten adli
kolluğa gönderilecek ilgili dilekçenin bir nüshası hazırlık kaydı verildikten sonra takip
edilmek amacıyla görevli Cumhuriyet Savcısında kalacak, sonuçlanıncaya karar akıbeti
araştırılacaktır.
14- Yabancı uyruklu bir şahsın yakalanması (gözaltına alınması), tutuklanması ve
özgürlüğü bağlayıcı nitelikte bir cezanın infazı amacıyla Ceza İnfaz Kurumuna alınması ve
serbest bırakılması hallerinde, yabancı uyrukluların özgürlüklerinin kısıtlanması ve serbest
bırakılmalarının bildirilmesine ilişkin bilgi formunun eksiksiz olarak doldurularak kimlik
belgelerinin onaylı suretleri, tutuklama müzekkeresi veya müddetname örneğiyle birlikte
Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü’ne 24 saat içerisinde fakslailetilecektir.
15- Nöbet hizmetlerinde olayın meydana geldiği saat değil, olayın ihbar edildiği saat
esas alınıp o saatte görevi olan Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.
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16- Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ölümle sonuçlanan olaylarda otopsiye ( ölü
muayenesine ) kendisi gidecektir. Ancak aynı zamanda duruşma nöbetine dahil olması
durumunda hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbetçi Cumhuriyet Savcısından sonra gelen
Cumhuriyet Savcısı tarafından otopsi işlemi yapılacaktır.
17- Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının duruşmada olduğu hallerde mevcutlu evraka bir
sonraki nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından bakılacaktır.
18- İş bölümündeki ( ve nöbet çizelgesindeki ) düzenlemeye aykırı olarak
duruşmalara, mahkeme keşiflerine başka bir Cumhuriyet Savcısı kesinlikle katılmayacak ve
nöbet devredilmeyecektir.
19- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü,hür demokratik düzen ve
nitelikleri Cumhuriyet aleyhine işlenen ve devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlar ile
bunun dışında işleniş şekli ve mahiyeti itibariyle kamuoyundatepki yaratabilecek suç teşkil
eden toplumsal,ideolojik veya bireysel olaylar, suç işleyen veya mağdurun kimliği veya
görevi itibariyle önem arz eden olaylarlaCeza infaz Kurumunda meydana gelebilecek kurum
düzenini ve disiplinini bozucu nitelikteki önemli olaylara süratle el konularak kanunun
gereğine tevessül olunmakla beraberderhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilecektir. Vukuat
raporu çekilecek hallerde gecikmeksizin hazırlanan rapor iletilecektir.
20- Trafik kazaları ile ilgili yapılan soruşturmalarda 2918 sayılı Kanunun 85/2
maddesinde düzenlenen hususlar yerine getirilecektir.
21- Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı resmi ve idari tatil günlerinde nöbetçi memur ve
hizmetlilerin Adliyenin faks cihazını kontrol etmelerini sağlayarak acil faksların gereğinin
yapılmasını temin edecek ve gerektiğinde C.Başsavcısına bilgi verecektir.
22- Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının izinli ve raporlu olması halinde hazırlanacak
nöbet çizelgesindeki bir sonraki nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nöbeti devralacaktır.
23- Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde
yakalanıp Adliyeye gönderilen yakalama emirli hükümlülere ait işlemleri yerine getirerek bu
şahısların Ceza infaz Kurumuna gönderilmelerini sağlayacak ve olay hakkında Cumhuriyet
Başsavcısına bilgi verecektir.
24- Dilekçesiz başvurular Cumhuriyet Savcısı tarafından "Başvuru tutanağı"
düzenlenerek belgelendirildikten sonra şikayetçi veya mağdurların olayın aydınlatılmasına
katkı sağlayacak şekilde ifadeleri alınacaktır.
25- C.Savcıları duruşmalarına iştirak ettiği veya duruşma harici verdiği
mütalaalaraaykırı verilen kararlara karşı gerektiğinde ve lüzum gördüğünde kanun yoluna
başvuracaklardır.
26- Bakanlıkça takip edilen suç ve davaların neticeleri ve safahatı hakkında
duruşmaya çıkan Cumhuriyet Savcıları duruşmadan sonra Cumhuriyet Başsavcısınabilgi
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verecektir.
27-Adli Personelle ilgili olarak yapılacak soruşturmalarda öncelikle soruşturma
başlanmadan evvel Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilecek ve ilgili memur hakkındadisiplin
yönünden gereği yapılacaktır.
28- Devlet Memurlarının işlemiş olduğu suçlar nedeniyle yapılacak olan Disiplin
Soruşturmasına esas olmak üzere yapılansoruşturma sonucu düzenlenecek İddianame veya
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlardan bir suret ilgilinin bağlı olduğu kurumailgili
C.Savcısı tarafından gönderilecektir.
29- Avukatların görevlerine ilişkin olmayan ve genel hükümlere göre kovuşturma
yapılan suçlarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca verilen takipsizlik kararlarının
ve iddianamelerin; kamu davası açılması halinde ise yargılama sonucunda verilecek kararların
kesinleşme şerhini ihtiva eden onaylı birer örneğinin avukatın kayıtlı olduğu baroya ve
Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına sunulacaktır.
30- Nevşehir noterleri ve Acıgöl noterinin denetlemelerinde yılda bir kez yapılan
rutin denetimle yetinilmeyerek ilgili C.Savcısı tarafından en geç 3 ayda bir demetim yapılacak
ve noterin görevi ile ilgili yapılan soruşturmalara o noterin denetim görevini yapan
C.Savcısınca bakılacaktır.
31- Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcıları tarafından
bizzat ilk soruşturma işlemlerinin yapılıp soruşturmaya kaydettikleri ve soruşturma
numarasına bakılmaksızın otomatik tevziye tabi tutularak ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından
bakıp sonuçlandırmak.
32- Cumhuriyet Başsavcılığına ait muhabere evrakların imzalanması, takip edilmesi
ve muhabere kalemine ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı
tarafından yerine getirilecektir.
33- Nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından, ceza mahkemelerinin Yargıtay’dan
dönen dosyalarının mahkemesine intikalinin sağlanması, örnek kararların çoğaltılıp
Cumhuriyet Başsavcısına ve Cumhuriyet Savcılarına iletilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.
34- Uluslararası tebligat ve talimat evraklarını ilgili genelgelere uygunluk yönünden
incelemek, tespit edilen noksanlıkların tamamlanmasını sağlamak. Bu kapsamda yurt dışı
istinabe evraklarının gereğini yerine getirmek, yabancı memleketlerde suç işleyip Türkiye’den
istenen yabancıların Türkiye’de suç işleyip de yabancı memlekete giden Türk uyruklu
kişilerin iadelerine ilişkin tüm işlemler Nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yerine
getirilecektir.
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II- ALTUĞ KÜRŞAT ŞAHİN ( 95058 ) CUMHURİYET BAŞSAVCISI

1- Hakimler ve Savcılar Kanununun 93. maddesine göre Nevşehir iline en yakın
görev yapan hakim ve Cumhuriyet Savcılarının kişisel suç soruşturmaları ile Ceza
Muhakemesi Kanununun 161/6. maddesine göre Nevşehir İline en yakın görev yapan
Valilerin ve Nevşehir İli Kaymakamlarının kişisel suç soruşturmalarını bizzat yapmak ve
sonuçlandırmak. Bu cümleden olarak Hakim ve Cumhuriyet Savcıları hakkında inceleme ve
soruşturma işlemleri sonucunda sadece disiplin cezasını gerektirecek mahiyette olan ihbar ve
şikayetin kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşılan hallerde şikayetçi
hakkında soruşturma için izin istemek, suç isnadı niteliğindeki ihbar ve şikayetler ile ilgili
olarak izin istenmeden re’sen gereğine tevessül etmek.
2- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar kanununa, Avukatlık Kanuna, Noterlik Kanuna
tabi kişiler ile CMK'nın 161 maddesi gereğince kolluk amirleri hakkındaki soruşturmaları
yapmak ve muktezaya bağlamak veya görevlendireceği Cumhuriyet Savcısına yaptırmak.
3-Milletvekilleri
hakkında
yapılacak
soruşturma
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezlekeyi düzenlemek.

sonucunda

yasama

4- Devletin üst düzey görevlerinde bulunmuş şahıslar hakkındaki soruşturmaları
yapmak ya da görevlendireceği Cumhuriyet Savcısına yaptırmak.
5- Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu ile kanunlar ve genelgeler gereği
yalnızca Cumhuriyet Başsavcının katılması gereken komisyon ya da kurul toplantılarına
katılmak.
6- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili gerekli konularda İl Jandarma
Komutanı ve İl Sağlık Müdürü ile gereken zamanlarda toplantı yapmak, bu toplantılarda tespit
edilen aksaklıkların giderilmesini sağlamak ve sorunların çözümü için ilgili kurumlarla
koordinasyonu sağlamak.
7- İl Merkezindeki Cumhuriyet Savcıları ile mülhakat Cumhuriyet Başsavcıları ve
Cumhuriyet Savcıları hakkında yükselme ve ilerleme fişleri düzenlemek bu işlerin zamanında
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na sunulmasını sağlamak.
8- Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar sırasında basın ve yayın
organlarına
bilgi
verilmemesi
gerekmeklesoruşturma
evresinde
kamuoyunun
bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu düşünülen durumlarda şüpheli kesin olarak belirlendikten
ve soruşturma konusu suç ile ilgili deliller toplandıktan sonra lüzum görüldüğünde basın
bildirisiyapmak,
9- CMK'nun 166. maddesi gereğince her yılın sonunda Nevşehir Adli Kolluk
Sorumluları (İl Jandarma Komutanı İl Emniyet Müdürü) hakkında değerlendirme raporu
düzenleyerek mülki idari amirine göndermek. Adli Kolluk Sorumlu ve görevlilerinin adli
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görevlerinin düzenli yapılmasını temin etmek ve ettirmek.
10- Adli Kolluktan gelen günlükvukuat raporlarını inceledikten sonra nöbetçi
Cumhuriyet Savcısına göndermek .
11- Lüzum görüldüğünde AğırCeza Mahkemesi duruşmalarında iddia makamını
temsil etmek, gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,
12- İlgili kanunları gereği Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülmesi
gereken soruşturmaları bizzat yapıp gerektiğinde bu soruşturmalar ile ilgili açılan davalarda
Ağır Ceza Mahkemesinde iddia makamını temsil etmek.
13- Lüzum gördüğünde ve gerektiğinde iş bölümüne bakılmaksızın Cumhuriyet
Savcılarının bakmakta olduğu soruşturma evrakını ele alıp sonuçlandırmak,eksiklik tespit
edilmesi durumunda gereğine tevessül etmek, sonuçlandırılmış soruşturma evraklarında
(İddianame, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararları, Görevsizlik, Ayırma, Birleştirme
Yetkisizlik v.s...) hatalı veya eksik hususların ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından
düzeltilmesini sağlamak,Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair verilen kararları tekrar ele
aldırmak.
14- Adliye, Kapalı Ceza infaz Kurumu, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi
Şube Müdürlüğünün ita amiri sıfatıyla idari ve mali konularla ilgili evrakının gereğini
yapmak, bina, araç ve gereçlerin temin, tahsis, tamir, denetim ve ayniyat işlemlerini
yürütmek. Bu cümleden tasarrufu sağlayıcı önlemler almak.
15- Yazı İşleri Müdürü ve İdari İşler Müdürü tarafından yapılan işlerin denetimini
yapmak,Cumhuriyet Başsavcılığı kalemlerinin genel denetimini ve gözetimini yapmak.
16- Nevşehir E Tipi Kapalı infaz Kurumu ile Denetimli Serbestlik ve Yardım
Merkezi Şube Müdürlüğünün personel ve genel faaliyetlerinin denetimini yapmak,
gerektiğinde infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını dinlemek,
gereğini ifa etmek.
17- Lüzum görüldüğünde merkez ve mülhakat Ceza Mahkemelerinden verilen
kararları inceleyip gerektiğinde kanun yollarına başvurmak
18- Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile merkez ve mülhakat
Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında yapılacak yazışmaları kontrol edip gereğini ifa etmek.
19- Adalet Bakanlığı ve Yargıtay, Mahkemeler, Kamu Kuruluşları veya kişilerce
"Kişiye Özel" kaydıyla gönderilen yazı, dilekçe veya başka evrakı gerektiğinde ilgililerden
yazılı veya sözlü bilgi alarak cevaplandırmak, bunlardan hazırlık soruşturmasını gerektirenleri
uygun göreceği Cumhuriyet Savcısına intikal ettirmek.
20- Adli Kolluğun adli görevleri açısından gerekli gördüğü taktirde nezarethane
denetimi dahil olmak üzere her türlü işlemlerini denetlemek.
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21- Yargıtay'dan gelen dosyaları inceleyerek örnek olacak nitelikteki kararları
değerlendirip Cumhuriyet Savcılarının bu kararlardan bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
22- Adli Yargı Adalet Komisyonu toplantısına katılmak ve Komisyon ile ilgili
yazışmaları yerine getirmek,
23- Noterlerin hastalıklarında sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini yapmak,
24- Arşiv Yönetmeliğinin Cumhuriyet Başsavcısına verdiği görevleri yerine
getirmek.
25- Hakim Adayları ile Avukat stajyerlerini Cumhuriyet Savcılarının yanında
görevlendirip yetiştirilmelerini sağlamak.
26- Adliye, Ceza infaz Kurumu ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube
Müdürlüğünün güvenliğini sağlamak için önlemler almak.
27-Ceza İnfaz Kurumları Lojmanına aittahsis komisyonuna Başkanlık etmek.
28- İş Yurtları ve Teşkilatlarına ait işlerin yürütülmesini sağlamak.
29- 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 6.maddesi gereğince Adalet Dairesi,
Nevşehir E-Tipi Kapalı infaz Kurumu ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube
Müdürlüğünün ihale Komisyonunu teşekkül ettirmek.
30- Nevşehir Merkez ve Mülhakatlarında görevli Cumhuriyet Savcılarına ait
soruşturma ve duruşma nöbet çizelgelerini hazırlamak.
31- Gerekli gördüğünde iş bölümü çizelgesindeki görev taksimatı haricinde yetkili,
izinli veya raporlu bulunan Cumhuriyet Savcılarının baktığı işleri görevde bulunan diğer
Cumhuriyet Savcılarına dağıtımını yapmak, gerek gördüğünde iş bölümü çizelgesi dışında
herhangi bir Cumhuriyet Savcısının görevlerinden birini veya birkaçını diğer bir Cumhuriyet
Savcısını görevlendirmek.
32- Gerek gördüğü hallerde ve konularda iç genelge yayınlamak ve sonucunu takip
etmek.
33- Adliye ye ait resmi araçların hizmet gereklerine uygun şekilde kullanılmasını
sağlayacak önlemler almak.
34- Adliyeyi temsil etmek ve protokol işlemlerini takip etmek.
35- Cumhuriyet Başsavcılığının işlemlerinin genel değerlendirilmesi uygulamada
birlik sağlanması açısından C.Savcıları ilegerekli gördüğü günlerde toplantı yapmak.
36- Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle Cumhuriyet Başsavcısına verilen diğer
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görevleri yapmak.
37- Cumhuriyet Başsavcısının görevde olmadığı zamanlarda Cumhuriyet
Başsavcısının görevlendireceği Cumhuriyet Savcısı vekalet görevini yerine getirilecektir.

III- MUAMMER BİRCAN (125454) CUMHURİYET SAVCISI

1- UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemiyle kendisine verilen soruşturma işlemlerine
bakıp sonuçlandırmak. (FETÖ soruşturmaları tamamlanıncaya kadar tevziye kapatılacaktır.)
2- Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak.
3- Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu / FETÖ Terör
örgütüyle alakalı dosyalardan C.Başsavcısı tarafından kendisine tevzi edilen dosyaları
nihayetlendirmek.
4- Nevşehir 1. ve 2. İcra Müdürlüklerini en az üç ayda bir ve belirsiz tarihlerde
denetlemek, yıllık teftişlerini yapmak, icra müdürleri ve personeli hakkında ihbar ve şikayette
bulunulması, usul ve kanuna aykırı işlem yapıldığının denetimler sırasında tespit edilmesi
üzerine gerekli soruşturmayı yapmak ve sonuçlandırmak.
5- Hukuk mahkemeleri veznesi, tereke ve izaleyi şüyu satış memurluğunun
hesaplarını en az üç ayda bir ve belirsiz tarihlerde denetlemek, yıllık teftişlerini yapmak,
burada çalışan personel hakkında ihbar ve şikayette bulunulması, usul ve kanuna aykırı işlem
yapıldığının denetimler sırasında tespit edilmesi üzerine gerekli soruşturmayı yapmak ve
sonuçlandırmak.
6- Yakalama ve Gözaltına Alma Yönetmeliği ile ilgili olarak Nevşehir İl Jandarma
Alay Komutanlığı birimleri, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çocuk suçları
birimleri de dâhil, Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği
birimleri de dâhil gözaltı ve ifade yerlerini denetlemek, sonucu nezarethaneye alınanların
kaydına ait deftere kaydetmek, olağan denetimler sonucunda tanzim edilecek formun bir
suretini dosyasına, bir suretini de ilgili kolluk birimine tevdi etmek.
7- Adliye lojmanlarından sorumlu C.Savcısı olarak görev yapmak.
8- Sendikalar Kanununa göre personelin sendikal faaliyetlerini kontrol etmek,
denetlemek, sendika temsilcileri ile yapılacak toplantılara iştirak etmek.
9- 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 434. maddesi gereğince tecil kararlarının ve
5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre konulan tahdit kararlarının takibi ile gerektiğinde evrakı
merciine intikal ettirmek.
10- Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine
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getirmek.
11- Adı geçen Cumhuriyet Savcısının izin, rapor vs. nedenlerden dolayı görevi
başında bulunmadığı durumlarda, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ayrıca yazılı olarak başka
Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmediği sürece, bu görevler Cumhuriyet Savcısı Mustafa
Cemil KOÇ tarafından yerine getirilecektir.

IV- ENVER FATİH ÇİMRİN (36934) CUMHURİYET SAVCISI

1- UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemiyle kendisine 10 evrak üzerinden 0,5
evrakın soruşturma işlemlerine bakıp sonuçlandırmak. (Elindeki soruşturma dosyalarını
souçlandıracaktır.)
2- Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak.
3- Aksine bir düzenleme olmadıkça Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddia
makamını temsil etmek ve gerektiğinde kararlara karşı yasa yollarına başvurmak.
4- Avanos ve Hacıbektaş Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararlarının görüdüsünü
yaparak gerektiğinde kanun yollarına başvurmak.
5- Talimat evraklarını inceleyip havale ettikten sonra kaydedilmesini sağlamak,
gereğini yapıp ifade alınıp sonuçlandırıldıktan sonra ilgili yere gönderilmesi işlemini yapmak,
talimat evraklarının zamanında yerine getirmesini sağlamak.
6- Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda,
Suç eşyası Emanet memurluğu ile ilgili kontrol muhafaza, para hesabı, idare, tasfiye işlerini
UYAP ortamında sistemden alınarak çıktı üzerinden denetimlerini yapmak.
Adalet Bakanlığı Suç Eşyası Yönetmeliği doğrultusunda; Adli Emanet
Memurluğunun sık sık denetiminin yapılarak suç eşyası silahların ve diğer eşyaların Bakanlık
genelgelerinde belirtildiği şekilde ve zamanında ilgili mercilere teslimini sağlamak, suç eşyası
yönetmenliğine göre gerekli işlemleri yapmak, merciine teslim edilmeyen ve derdest bulunan
eşyalarının yılsonunda UYAP ortamında devirlerinin yapılması daha sonra tasfiye edildiğinde
düşümünü sağlamak, suç eşyasının saklanması, geri verilmesi ve zor alımına ilişkin hükümler
suç eşyası yönetmeliğinde düzenlenmiş olup, yönetmeliğin 4/1. maddesi uyarınca suç eşyası
ile ilgili işlemlerin C.Savcılığı tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında bulunması
gerektiğinde iadesi gereken eşyaları ilgililere ibraz edecekleri kimlikleri kontrol edildikten
sonra Cumhuriyet Savcısı huzurunda, Cumhuriyet Savcısı, Emanet Memuru ve ilgilinin
imzası alınmak suretiyle tesliminin yapılması sağlamak, Mahkemelerce müsaderesine karar
verilen uyuşturucu maddeler ile diğer suç unsuru maddelerin imha işlemlerine bizzat
katılmak.
Adli Tıp ve diğer kurumlara gönderilecek emanet eşyası ve diğer postaların usulünce
gönderilmesini sağlamak, emanet eşyalarının dönüşünde usulünce tutanakla açılıp kontrol
edilip emanete alınmasını sağlamak.
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7- Görüldüye sunulan dernek bildirileri, ilan ve afişlerin alınması, incelenmesi, suç
unsuru görülenler hakkında gereğinin yapılması, dernek bildirilerinde yönetim kurulu
kararının görülmesi işlemlerini yürütmek.
8- Muhabere kaydı üzerinden Nüfus Müdürlüğünce gönderilen ihtilafları araştırıp,
gerektiğinde ilgili mahkemesine davaname düzenlemek ve Davaname ile açılan hukuk
davalarında C.Başsavcılığını temsil ederek kararların görüldüsünü yapıp gerektiğinde kanun
yollarına başvurmak.
8- Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
9- Adı geçen Cumhuriyet Savcısının izin, rapor vs. nedenlerden dolayı görevi başında
bulunmadığı durumlarda, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ayrıca yazılı olarak başka
Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmediği sürece,bu görevler Cumhuriyet Savcısı Mustafa
Serhan KİBAR tarafından yerine getirilecektir.

V- MUSTAFA CEMİL KOÇ (174549) CUMHURİYET SAVCISI

1- UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemiyle kendisine 10 evrak üzerinden 2,5
evrakın soruşturma işlemlerine bakıp sonuçlandırmak.
2- Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak.
3- İletişimin dinlenmesi veya gizli soruşturmacı ataması veya teknik araçla izlemeyi
gerektiren hertürlü suçta mahkeme tarafından gerekli karar verildikten sonra dosyaları
devralarak gereğine nihayetlendirmek.( FETÖ Terör örgütü dosyaları hariç )
4- Nevşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi ve Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesinin
kararlarının görüldülerini yapmak, verilen kararlara karşı gerektiğinde yasa yollarına
başvurmak.
5- Cumhuriyet Başsavcılığı yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri, idari işler müdürleri,
yardımcı hizmetler görevlileri, şoförler, santral memurları, gece bekçileri ile Cumhuriyet
Başsavcılığına bağlı birimlerde çalışan öteki tüm görevlilerin çalışmalarını ilgili yasalar,
kalem yönergesi ve genelgeler yönünden denetleyerek çalışma saatlerine uymalarını ve
verimli çalışmalarını sağlamak, idari ve cezai yönden gerekli önlemlerin alınıp Cumhuriyet
Başsavcısını bilgilendirmek.

6- Soruşturma ve esas bürolarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı olarak görev
yapmak. Bu bürolara bağlı personelin denetimini yapmak, nöbet çizelgelerini yapmak,
büroların düzenli veverimli çalışması için aksayan yönleri düzeltip gerekli tedbirleri almak,
soruşturma evrakının yıl sonu dökümleri, kayıtlar sık sık karşılaştırılarak kayıp ve eksilmelere
ve evrakın işlemsiz kalmasına sebebiyet vermekten kaçınmak. Her üç ayda bir fiilen dosya
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sayımı yapılarak kayıtların kontrolünün yapılmasını sağlamak.
7- Doğrudan intikal eden ve mevcutlu kabahat evraklarını muktezaya bağlamak,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince verilmiş ve kesinleşmiş idari yaptırım kararlarının
kesinleşmelerini müteakiben şerh verilmiş karar suretlerinin idareye gönderilmesini takip ile
infazı için gereklerini yapmak, akıbetlerini düzenli aralıklarla takip etmek.
8- Adli Sicil Bürosunun ve görevlilerinin görevle ilgili soruşturmalarını yapmak ve
nihayetlendirmek.
9- Sorumlu olduğu büroların ve kalem personellerinin disiplin amirliği görevini
yürütmek.
10- Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
11- Adı geçen Cumhuriyet Savcısının izin, rapor vs. nedenlerden dolayı görevi
başında bulunmadığı durumlarda, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ayrıca yazılı olarak başka
Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmediği sürece, bu görevler Cumhuriyet Savcısı Muammer
BİRCAN tarafından yerine getirilecektir.

VI- TEVFİK ARSLAN (195730) CUMHURİYET SAVCISI

1- UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemiyle kendisine 10 evrak üzerinden 1 evrakın
soruşturma işlemlerine bakıp sonuçlandırmak.
2- Nöbet listesine göre nöbet tutmak.
3- Numara kaydına bakmaksızın Ceza İnfaz Kurumları ile ilgili ve Ceza İnfaz
Kurumlarında işlenen suçlarının soruşturma evraklarını sonuçlandırmak.
4- Yürürlükteki yasa ve genelge hükümlerine uygun olarak ilamat evraklarında infaz
Cumhuriyet Savcılığı görevini yürütmek, evrak Cumhuriyet Başsavcılığında iken
müddetnameleri bizzat düzenlemek ve hükümlüleri müddetname ile ceza infaz kurumuna
göndermek, ceza infaz kurumundan gelen infaz dosyalarını, oluşturulan dosya düzeni ile
müddetname taslakları açısından kontrol ettikten sonra doğru ise kaleme havale ile gereğinin
yapılmasını temin etmek, hükümlülerin Cumhurbaşkanlığından cezalarının af talepleri ile
ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmesi gereken işlemleri inisiyatifi ceza infaz
kurumuna bırakmadan bizzat yürütmek, yeni yasal düzenlemeler uyarınca infazın tehiri ile
ilgili bütün yasal işlemleri yapmak, bu kapsamda TCK, CMK ve CGİK’ da infazla ilgili
(Cumhuriyet Başsavcısının yetki ve görevine girmemek kaydıyla) Cumhuriyet Savcısına
verilen bütün görevleri yerine getirmek, Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kumlarına
Ayrılmaları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca iki yıldan az hapis cezası bulunan
hükümlülerin şartlarını taşımaları halinde doğrudan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarını
takdir ederek gerekli kararları Cumhuriyet Başsavcılığımız adına vermek.
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5- Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı infaz kaleminin denetimini yapmak, işlemsiz
evrak olup olmadığını araştırmak, bu cümleden olarak denetimde gördüğü mevzuata aykırı
işlemlerin tespiti halinde gereğini tevessül etmek.
6- Nevşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumu sorumlu Cumhuriyet Savcılığı görevlerini
yerine getirmek. Bu cümleden olarak;
İlgili yasa, tüzük, yönetmelik ve Adalet Bakanlığı genelgelerine uygun olarak
Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda denetim yapmak,ayda en az bir kez genel
arama ile, altı ayda bir kez temsili nitelikteki plan hazırlamaya ilişkin tatbikatını yapmak ve
Bakanlık müfettişlerine gerektiğindesunulmak üzere tutanak düzenlemek,
Ceza infaz kurumuna haftada en az bir kez olmak üzere denetlemek, denetleme
sonuçlarını ve gördüğü eksiklikleri denetleme defterine kaydetmek,
Hükümlü ve tutuklular ile görüşüp belirlenecek dilekçe ve şikayetlerini inceleyip
gereğini yerine getirmek ve önemli konularda Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek,
Ceza infaz kurumu yönetimince yapılacak periyodik aramalar haricinde jandarma
aracılığı ile belirsiz zamanda arama yaptırarak düzenlenecek tutanağı Cumhuriyet
Başsavcısına sunmak,
Ceza infaz kurumundaki hükümlüler hakkında izin işlemleri ile ilgili gerekli işlemleri
yapmak,
Ceza infaz kurumunda meydana gelen toplu ve kişisel isyan ve kaçma girişimlerinin
önlenmesi için her türlü tedbiri almak,
Hükümlü
ve
tutukluların
eğitim
programlarının
gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğini, ceza infaz kurumunda görevli öğretmen, doktor, psikolog ve eğiticiler
ile diğer görevlilerin zamanında görevlerine gelip gelmediklerini, ayrıca öğretmen ve
eğiticilerin derslerini işleyip işlemediklerini denetlemek,
Adalet Bakanlığının istekleri doğrultusunda hükümlü ve tutukluların ıslahı amacıyla
kursların ve benzeri faaliyetlerin açılmasını ve yürütülmesini koordine etmek, Ceza İnfaz
Kurumu Müdürlüğünce düzenlenen cetvellerin tasdik bölümlerini Cumhuriyet Başsavcısı
adına imzalamak,
Adalet Bakanlığınca sevke tabi hükümlü ve tutukluların sevk ve nakillerinin
yaptırılması ve nakil evraklarının imzalanması işlemlerini yapmak.
Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasındaki 19/08/2011 tarihli protokol
hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, tedavi amacıyla hastanelerde bulunan hükümlü ve
tutukluların bulundukları mahalleri denetleyerek emniyet ve muhafaza yönünden alınması
gereken tedbirleri aldırıp sonucundan Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek,
Ceza infaz kurumu ile jandarma görevlileri arasında gerekli işbirliğini sağlamak,
Mevzuatımızda ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısına verilen diğer
sair görevleri yapmak.

7- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin disiplin amirliklerini
yapmak.
8- Nevşehir İnfaz Hakimliğince ve diğer mahkemelerin infaza ilişkin olarak talep
ettiği konularda C.Başsavcılığı adına mütalaada bulunmak.
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9- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun hükümlü ve tutuklu emanet para
hesaplarının düzenli ve mevzuata uygun tutulup tutulmadığının, ilgili yönetmelik hükümleri
uyarınca hükümlü ve tutukluların emanete alınan kişisel paralarının usulüne uygun kullanılıp
kullanılmadığının, değerli eşya, kıymetli evrak ve diğer şahsi eşyaların defter kayıtlarının
düzenli tutulup tutulmadığının, ayrıca eşya üzerinde mühürlenecek etiketlerin taraflarınca
imza edilip edilmediğinin ve iadelerin sağlıklı yapılıp yapılmadığının üst kontrollerini
yapmak (bu konuda görevli ve yetkili ceza infaz kurumu personelinin yaptığı denetimlerin
mevzuata uygunluğunu denetlemek ve gerekli gördüğü önlemleri almak).
10- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kantin hesaplarının düzenli ve
mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığının, kantindeki bütün işlemlerin mevzuata uygun
olarak yürütülüp yürütülmediğinin üst kontrolünü yapmak (bu konuda görevli ve yetkili ceza
infaz kurumu personelinin yaptığı denetimlerin mevzuata uygunluğunu denetlemek ve gerekli
gördüğü önlemleri almak).
11- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun umumi muvazene ambarının
aylık sayım ve denetimin işlerinin üst kontrollerini yapmak(bu konuda görevli ve yetkili ceza
infaz kurumu personelinin yaptığı denetimlerin mevzuata uygunluğunu denetlemek ve gerekli
gördüğü önlemleri almak).
12- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun iaşe bedellerinin tahsiline ilişkin
işleri yürütmek.
13- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Şube
Müdürlüğü personelinin işledikleri görev ve kişisel suçları ile ilgili soruşturmaları yürütüp
sonuçlandırmak.
14- Nevşehir ceza infaz kurumu ile ilgili izleme kurulunun raporlarını
değerlendirmek, gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek, Adalet Bakanlığı’na
sunulması gereken bilgileri kaleme almak, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak.
15- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan şikayet kutularını haftada
bir periyodik olarak açtırıp, kutulardan çıkan hükümlü ve tutuklularca doğrudan Adalet
Bakanlığına veya diğer kurumlara yazılan mektupların mevzuata uygun bir şekilde ilgili
makamlara ve Adalet Bakanlığına gönderilmesini sağlamak.
16- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen vardiyaların
çizelgelerini usulüne uygun düzenlemesini sağlamak, vardiyalara uyulup uyulmadığını
kontrol etmek.

17- Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait resmi araçların hizmet
gereklerine uygun olarak kullanılması kontrol etmek ve sağlamak.
18- Amme alacakları evraklarını imzalamak ve gereğini yapmak.
19- Adli kontrol defterinin denetimi ile mahkeme derdest dosyalarından ve taşradan
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gelen adli kontrol kararlarının gereğini yerine getirmek.
20- Yakalama,zorla getirme,adli kontrol bürosunu denetlemek, üç ayda bir kayıtsız
kalmış evrak bulunup-bulunmadığını kontrol etmek, yıl sonunda şüpheli ve sanıkların sıkı bir
şekilde araştırılarak yakalanmasını sağlamak amacı ile yakalama müzekkerelerinin listesini
çıkartarak adli kolluk birimlerine göndermek.
21- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu
hükümleri uyarınca, bu yasa kapsamında kurulan büroların denetimlerini yapmak, hizmetin
yürütülmesinde meydana gelecek aksaklıkları çözmek için gereken işlemleri yapmak, bu
konuda görevlileri uyarmak, gerektiğinde ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma yapmak,
yasanın 16.maddesi uyarınca Koruma Kuruluna başkanlık ederek Koruma kurulunun
faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmesi için gerekli tedbirleri almak, bu yasa ve
ilgili yönetmelik gereğince (Cumhuriyet Başsavcısına verilen görevler dışındaki) Cumhuriyet
Başsavcılığına verilen bütün görevleri yerine getirmek. Denetimli Serbestlik Şube
Müdürlüğü'nün düzenli işleyişini takip etmek, sicil amirliğini yapmak.
22- Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük Hükümlerine göre, kamu ve özel
iş yerlerinin münhal eski hükümlü kadrolarına eski hükümlü yerleştirilmesi işlemlerini takip
etmek.
23- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu’nun basılı evrak ve
dosya satışı ile ilgili makbuz, hesap cetvellerin aylık tanzim ve denetimini yapmak.
24- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu
kapsamında Hakim tarafından verilecek tedbir kararlarının yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla gerekli işlemleri yapmak ve tedbir kararlarının yerine getirilmesini sağlayarak bu
kararlara aykırılık yapıldığında mahkemece verilen zorlama hapis kararlarının infazını
yaparak 6284 Sayılı Kanun gereğince yüklenilen bildirimleri yerine getirmek.
25- Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen diğer işleri yapmak.
26- Nevşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve Nevşehir İnfaz hakimliğince verilen
kararların görüldü işlemlerini yapmak.
27- Mahalli basının takibi ile suç teşkil eden yazıların ve haberlerin tespiti ile yasal
gereğinin takdir ve ifasını sağlamak, bu konuda yürütülen soruşturmalarda dava açma süresi
içerisinde dava açılmasını sağlamak, Basın Kanunu ve ilgili mevzuatta Cumhuriyet
Başsavcılıklarına verilen görevleri yerine getirmek, Cumhuriyet Başsavcılığımız Medya
İletişim Bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak ve gerektiğinde basın
sözcülüğü görevini yürütmek.
28- Adalet Bakanlığı İdari ve Mail İşler Dairesi Başkanlığının Arşiv Hizmetleri
konulu 128/1 sayılı Genelgeleri doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahkemeler ve
diğer birimlerin Birim Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonuna Başkanlık yapmak ve söz
konusu genelgenin uygulanmasını sağlamak.
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29- Nevşehir Adliyesi Satın Alma - İhale Komisyonu Başkanlığını yapmak.
30- Adı geçen Cumhuriyet Savcısının izin, rapor vs. nedenlerden dolayı görevi
başında bulunmadığı durumlarda,Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ayrıca yazılı olarak başka
Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmediği sürece, bu görevler Cumhuriyet Savcısı Samet
ŞAHİN tarafından yerine getirilecektir.

VII- MUSTAFA SERHAN KİBAR (190088) CUMHURİYET SAVCISI

1- UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemiyle kendisine 10 evrak üzerinden 1 evrakın
soruşturma işlemlerine bakıp sonuçlandırmak.
2- Nöbet çizelgesine göre soruşturma nöbeti tutmak.
3- Aksine bir düzenleme olmadıkça Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddia
makamını temsil etmek ve gerektiğinde kararlara karşı yasa yollarına başvurmak.
4- İlçelerden Fezleke ile gelen soruşturma dosyalarının gereğine tevessül etmek.
5- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na (BİMER) göre bilgi edinme
bürosunun yazışmalarını ve denetimini yapmak.
6- 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’un Adliye
binası içerisinde uygulanması için gerekli tedbirleri alıp, kontrol etmek, tespit edeceği
olumsuzluklar hakkında gereğini yapmak.
7- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 09.02.2006 tarih ve 124 sayılı genelgesi
gereğince “UYAP Birim Sorumlusu” görevini yapmak,
Bilgi İşlem Bürosunun faaliyet raporları, mesaj gönderme kayıt defteri ve telefon
faturaları ile ilgili işlemlerin her ay en az bir defa kontrolünü yapmak, veri hazırlama ve
kontrol işletmenlerinin disiplin amirliklerini yapmak, bu büronun işlemlerinin Adalet
Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda
yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek, bu büroda çalışanlarla ilgili olarak yapılan ihbar ve
şikayetlerle ilgili olarak ya da yapılan denetimlerde bir suç unsuruna rastlanılırsa gerekli
soruşturmaları yapmak, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 62
sayılı genelgesi uyarınca mahkemelerce verilen sabıka kayıtlarının silinmesi kararlarını
titizlikle incelemek, hukuka aykırı görülen kararlara karşı yasa yollarını müracaat etmek.

8- Nevşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinin kararlarının görüldülerini yapmak,
kararlara karşı gerektiğinde yasa yollarına başvurmak.
9- Adliye personelinin görevleri ile ilgili ve görevleri dışındaki suçlara ait
soruşturmaları yürütmek ve Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek.
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10- Adalet kart uygulaması çerçevesinde personelin adliyeye giriş çıkış saatlerinin
ayda bir kontrollerinin yapılarak gerek görüldüğünde ilgili personelin disiplin amirliğine
ihbarda bulunmak.
11- Adliye Kütüphane Komisyonu Başkanlığını yürütmek, kütüphanenin temizliğini,
tertip ve düzenini sağlamak.
12- Avukatların görevleri ile ilgili suçların incelemelerini ve soruşturmalarını yapıp
Adalet Bakanlığa gönderilmesini sağlamak.
13- Nevşehir Baro Başkanlığından gelen ve haklarında Baro Disiplin Kurulu ile Baro
Yönetim Kurulu tarafından işlem yapılmış olan avukatlar hakkındaki dosyaları incelemek,
itiraz edilip edilmemesi hususunda gereğini yapmak.
14- Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
15- Adı geçen Cumhuriyet Savcısının izin, rapor vs. nedenlerden dolayı görevi
başında bulunmadığı durumlarda görevleri, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ayrıca yazılı
olarak başka Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmediği sürece,bu görevler Cumhuriyet Savcısı
Enver Fatih ÇİMRİN tarafından yerine getirilecektir.

VIII- SAMET ŞAHİN (194676) CUMHURİYET SAVCISI

1- UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemiyle kendisine 10 evrak üzerinden 2,5
evrakın soruşturma işlemlerine bakıp sonuçlandırmak.
2- Nöbet çizelgesine göre soruşturma nöbeti tutmak.
3- Ürgüp Asliye Ceza Mahkemesinin kararlarının süresinde görüldüsünü yaparak,
verilen kararlara karşı gerektiğinde yasa yollarına başvurmak; yargılamanın yenilenmesi,
karar düzeltilmesi ve kanun yararına temyiz istekleri hakkında gereğini yerine getirmek.
4- Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği'nin ve mülhakat adliyelerinin Sulh Ceza
Hakimliklerinin ( üst savcılık olarak ) kararlarının süresinde görüldüsünü yaparak, verilen
kararlara karşı gerektiğinde yasa yollarına başvurmak ve gerektiğinde olağanüstü kanun
yollarına başvurmak.
5- Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının genelgeleri uyarınca,
resmi posta pulu kullanılarak yapılacak adli tebligat işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması,
ödeme talimatlarının imzalanması, aylık posta gideri cetvelinin her ayı takip eden beş gün
içerisinde düzenlenip imzalandıktan sonra Bakanlığa gönderilmek üzere Cumhuriyet
Başsavcısının onayına sunulması, bu belgelerle birlikte sevk irsaliyelerinin tutulacağı
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kartonun teftişe hazır halde tutulması işlemlerinin İdari İşler Müdürü ve mutemet tarafından
yürütülmesini sağlamak ve konu ile ilgili gerekli denetimleri yapmak.
6- Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği uyarınca Adliye Yemekhane
Komisyon Başkanı olarak görev yapmak, bununla bütün ilgili işlemleri yerine getirmek.
7- Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 23.12.2004 tarihli ve
4583-84 sayılı genelgesinin 7.maddesi gereği Adalet Bakanlığına ait 891030 nolu posta çeki
hesabından adliyemizin posta giderlerine ait ödeme talimatlarını imzalamak.
8- Uzlaştırma Bürosundan sorumlu C.Savcısı olarak CMK 253. maddesi gereğince
Uzlaşma kapsamına giren soruşturmaları dosya numarasına bakmaksızın sonuçlandırmak.
9- Sivil savunma ile ilgili olarak; Yönetmelik, Yönerge ve plan hükümlerinin
uygulanmasında, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ile eşgüdümlü çalışma
yapmak.
10- Numara kaydına bakılmaksızın Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince yürütülen soruşturma evraklarına ve C.Başsavcısı
tarafından kendisine verilen soruşturma evraklarına bakmak ve sonuçlandırmak.
11- Nevşehir Adliyesinin iç ve dış koruması ile ilgili olarak gerekli önlemleri almak,
öneride bulunmak, alınan önlemlerin yerine getirilmesini sağlamak. Nevşehir Adliyesinin
idari işleri ve binanın her türlü donanımı ile ilgili işlerin denetimini yapmak, bu konularda
eksiklik olup olmadığını yerinde incelemek, varsa gördüğü eksiklik ile aksaklıkların
giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu konularda Cumhuriyet Başsavcısına bilgi
vermek.
12- Tüm Ceza ve Hukuk Mahkemelerinin kararlarında gerektiğinde Kanun Yararına
Bozma yoluna gitmek, tarafların bu yola tevessül etmelerinde dosyayı inceleyerek ilgili
genelgeler doğrultusunda Fezleke düzenleyerek gereğine tevessül etmek.
13- Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen diğer işleri yapmak.
14- Adı geçen Cumhuriyet Savcısının izin, rapor vs. nedenlerden dolayı görevi
başında bulunmadığı durumlarda görevleri, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ayrıca yazılı
olarak başka Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmediği sürece,bu görevler Cumhuriyet Savcısı
Tevfik ARSLAN tarafından yerine getirilecektir.

IX - CELAL AKAR (189491) CUMHURİYET SAVCISI

1- UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemiyle kendisine 10 evrak üzerinden 2,5
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evrakın soruşturma işlemlerine bakıp sonuçlandırmak.
2- Nöbet çizelgesine göre soruşturma nöbeti tutmak.
3- Nevşehir 1, 2, 3, 4, 5 ve Acıgöl Noterliklerinin değişik zamanlarda ve yıllık
denetim ve gözetimini yapmak.
4- Sorumluluk alanımızda işlenen aşağıdaki suçlarla ilgili soruşturmaları bizzat
yürütüp sonuçlandırmak.
a- Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki 5816 Sayılı Kanunun 1. maddesi
kapsamındaki suçlar.
b- 677 Sayılı Teke ve Zaviyelerin Seddine ve Türbedarlıklar İle Birtakım
Unnevşehirların Men ve İlgasına Dair Kanun kapsamındaki suçlar.
c- 671 Sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun kapsamındaki suçlar.
d- 2596 Sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceği Hakkında Kanun kapsamındaki
suçlar.
e- 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda yer alan suçlar (Bu kapsamda yürütülen
soruşturmalarda soruşturma sonucunda gerekli olduğu durumlarda Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilmesinin temini açısından siyasal partilerin kapatılmasına esas teşkil
edebilecek soruşturmalarda ilgili evrakların tasdikli birer örneklerinin bir üst yazı ile
Cumhuriyet Başsavcısına sunulmasını sağlamak).
f- Fikri ve Sinai Haklar Kanunu'na muhalefet suçları,
g- Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları.
h- Markalar Kanunu'na muhalefet suçları.
5- Gülşehirve Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesinin kararlarının süresinde
görüldüsünü yaparak, verilen kararlara karşı gerektiğinde yasa yollarına başvurmak;
yargılamanın yenilenmesi, karar düzeltilmesi ve kanun yararına temyiz istekleri hakkında
gereğini yerine getirmek.
6- Adalet Bakanlığı İdari ve Mail İşler Dairesi Başkanlığının Arşiv Hizmetleri konulu
128/1 sayılı Genelgeleri doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımız Birim Arşivi Ayıklama ve
İmha Komisyonu üyeliği yapmak ve söz konusu genelgenin Cumhuriyet Başsavcılığımız
birimleri yönünden uygulanmasını sağlamak.
7- Faili meçhul cinayet olaylarında olayın faillerinin tespit edilemediğinin
anlaşılması üzerine soruşturma evrakına el koyarak bütün soruşturma işlemlerini bizzat
yürüterek takip etmek ve sonuçlandırmak, her takvim yılı sonunda listesinin çıkarılarak sıkı
bir şekilde araştırılmasını temin etmek için İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma
Komutanlığına bildirmek.
8- Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
9- Adı geçen Cumhuriyet Savcısının izin, rapor vs. nedenlerden dolayı görevi başında
bulunmadığı durumlarda görevleri, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ayrıca yazılı olarak
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başka Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmediği sürece,bu görevler Cumhuriyet Savcısı Tevfik
ARSLAN tarafından yerine getirilecektir.
İş bu cetvelde görülen eksikliklerde ya da belirtilmeyen hususlarda Cumhuriyet
Başsavcısı tarafından ileride uygun görülecek değişiklik yapılıncaya kadar sözlü veya yazılı
verilen talimatlara göre işlem yapılacak olup, görevin yerine getirilmesinde kanun, tüzük
veHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Adalet Bakanlığının genelgeleri ve müfettişlerin
tavsiyeleri de göz önünde bulundurulacaktır.
Bu iş bölümü cetveli Cumhuriyet Başsavcısı tarafından uygun görülecek değişikler
yapılıncaya kadar 09/08/2017 tarihinden geçerli olup ifasından Cumhuriyet Savcıları
Cumhuriyet Başsavcısına karşı mesuldür.
Altuğ Kürşat ŞAHİN
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı
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