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İZMİR ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

TUTANAK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kalem Müdürü Fatih ZEYBEK’in Komisyon
Yazı İşleri Müdürü Remzi UŞAN’a ait cep telefonunu saat 18:32’de, Komisyon Zabıt Katibi
Aylin ÖLMEZ’e ait cep telefonunu saat 18:26’da arayarak ;
21/05/2016 günü Komisyonumuzca yapılan Sözleşmeli Hayvan Sağlığı Teknisyenliği
sınavına katılacaklar listesinde adı geçen Onur ŞAT ve babasının Başsavcılık Özel Kalemine
gelerek adı geçenin sözlü sınava katıldığı halde resmi internet sitesinde “KATILMADI”
olarak geçtiğini beyan ettiklerinin bildirilmesi üzerine, Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz,
Yazı İşleri Müdürü Gülşen Çalışkan ve Zabıt Katibi Aylin Ölmez tarafından komisyon
kalemine gelinerek, sınava girenler listesi kontrol edildiğinde Onur ŞAT’ın isminin karşısında
imzasının bulunduğu ve Onur ŞAT’ın sınava katıldığı anlaşıldı.
Sınava katılmayan Yaşar Yüksel adına katılmadığına ilişkin Komisyon Başkanı
tarafından düzenlenen tutanağın zuhulen ONUR ŞAT’ın dosyasına takıldığı, kalem tarafından
sonuç listeleri düzenlenirken bu durumun fark edilmeyerek altta Cumhuriyet Başsavcısı
Mustafa DOĞRU ve Komisyon Üyesi Hakim Oktay YÖRÜK tarafından ve Komisyon
Başkanı İbrahim KORKMAZ tarafından verilen notların kontrol edilmeyerek en üstteki
yanlış belgeye itibar ile sonuç listesine Onur Şat’ın sınava katılmadığına dair şerh düşüldüğü
ve bu şekilde ilanın yapıldığı ancak yapılan kontrolde ONUR ŞAT adına Komisyon Başkanı
tarafından tanzim edilen ve puan verilen aday değerlendirme formunun zuhulen sözlü sınava
katılmayan YAŞAR YÜKSEL’e ait aday değerlendirme dosyasının alt bölümüne konulduğu
bu kişinin sınava katılmamış olması nedeniyle diğer belgelere itibar edilerek sınava
katılmadığının yazıldığı, gerçekte ONUR ŞAT’ın sınava katıldığı ve sınav sonucu yapılan
değerlendirmeye göre Komisyon Başkanı tarafından ortalama toplam değerlendirme puanı 95
olarak verilmek suretiyle değerlendiği, yanlış takılan belgeler yerlerinden alınarak ait olduğu
adaylara ait dosyalara takılarak yanlışlığın düzeltildiği, aday değerlendirme dosyalarının
doğru olduğu ancak ilan edilen sonucunun yanlış olduğu anlaşılmakla sonuç listeleri yeniden
düzenlenerek İzmir Adliyesinin Resmi internet sitesinde yeniden ilan edildiğine dair iş bu
tutanak aşağıda imzası bulunan görevliler tarafından tanzim ve imza edildi. 21/05/2016
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