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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’A
(Başlık, şikâyet edilecek yerin savcılık makamının adını taşımalıdır. Eğer yaşadığınız ilçede,
ayrı bir adliye var ise oranın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ismi yazılacaktır. Örneğin Sincan
Cumhuriyet Başsavcılığı, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı gibi)

ŞİKAYETÇİ

: AD-SOYAD-TC KİMLİK NUMARASI
ADRES

(Bu bölümde, şikâyet eden kişinin kimlik ve adres bilgileri eksiksiz verilmelidir. Aksi takdirde,
şikâyet ile ilgili olarak yapılan işlemlerde gecikme yaşanabilir. TC kimlik numarası mutlaka
belirtilmelidir. Çünkü UYAP sistemine kayıt yapılır iken, şikâyet edenin TC kimlik numarası
üzerinden kayıt yapılmaktadır.)

ŞÜPHELİ/LER : AD-SOYAD (VARSA TC KİMLİK NUMARASI)
ADRES
(Şüphelilerin yani suç işlediği konusunda şüphe edilen kişi veya kişilerin isim, soyisim, eğer
biliniyorsa TC kimlik numaraları ve adresleri belirtilmelidir. Bazı durumlarda şikâyetçiler,
şüpheli veya şüphelilerin adreslerini dahi bilemeyebilirler. Bu durumda en azından il ve ilçe
veya biliniyorsa semt yazılması, Savcılık araştırmasını kolaylaştıracaktır. Eğer, şüphelilerin
kim oldukları bilinmiyorsa, bu bölüme “Faili Meçhul” yazılmalı, faillerin kim olduğunun
Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılarak bulunması istenilmelidir.)

SUÇ

: ŞİKÂYETE KONU SUÇ VEYA SUÇLAR

(Şikâyetçi, hangi hakkı konusunda bir suç işlendiğini düşünüyorsa, o suçu buraya
belirtmelidir. Örneğin, “yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, hakaret, tehdit, mala zarar
verme” gibi.)

SUÇ TARİHİ
: SUÇUN İŞLENDİĞİ VEYA ŞİKÂYETÇİNİN SUÇU
ÖĞRENDİĞİ TARİH.
(Suç tarihinin belirlenmesi çok önemlidir. Bu konuda tam bir kesinlik olmayabilir. Eğer
biliniyorsa tam vakit yazılmalıdır. Örneğin “1 Ocak 2018 saat 18:00” gibi nokta atışı
belirtilebileceği gibi, “Ocak 2018” de denilebilir. Bazı suçlar, devam etme özelliği gösterirler.
Örneğin, hürriyetinizi tahdit eden bir fail, fiiline 1 Nisan’da başlamış ve 15 Nisan’a kadar
sizin özgürlüğünüzü engellemişse bu bölüme “1 Nisan 2018 ve sonrası” şeklinde belirtmek
uygun olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, suç tarihini ve süresini, Cumhuriyet Savcılığı
tespit edecek olup, burada verilen bilgiler Savcılık Makamının işini kolaylaştırması
bakımından önemlidir. )
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AÇIKLAMALAR: OLAY VE GELİŞEN SÜREÇ ÖZET HALİNDE
ANLATILMALIDIR.
(Şüpheli kişi veya kişilerin suçu nasıl işledikleri, şikâyetçi nasıl bir süreç içerisinde suçtan
zarar gördü, gelişen sürecin aşamaları, suç işlendikten sonra ne yapıldı gibi olayın özeti bu
bölümde anlatılacaktır. Çok ayrıntıya girmek uygun olmayacağı gibi, hiçbir hususun da
atlanmaması çok önemlidir. Savcılık Makamının soruşturmayı yürütürken yararlanacağı ne
bilgi var ise burada belirtilmelidir.)

DELİLLER
: ŞİKÂYETİNİZİN HAKLILIĞI VE DOĞRULUĞU
KONUSUNDAKİ DELİLLER AYRICA BELİRTİLMELİDİR.
(Yukarıda açıklamalar bölümünde, olay anlatılır iken delillerden yani tanıklardan, varsa
evraklardan, kamera kayıtlarından kısacası delillerden bahsedilmiş olacaktır. Delileri ayrı
bir başlık altında eksiksiz olarak belirterek, Cumhuriyet Savcılığına hangi delilleri
araştırmaya başlaması konusunda yardım edilmiş olacaktır. Eğer tanık bildirilmiş ise,
tanığın isim, soyisim, TC kimlik numarası ve adresi mutlaka belirtilmelidir. Ancak
unutulmamalıdır ki Savcılık Makamı, bildirilen delillerle bağlı değildir. Bildirilmeyen veya
şikâyetçi tarafından bilinmeyen deliller, Savcılık Makamınca araştırılarak dosyaya
aktarılacaktır.)

SONUÇ VE İSTEM
: BU BÖLÜMDE ŞİKÂYETÇİNİN NE İSTEDİĞİ
ÖZET BİR ŞEKİLDE YAZILMALIDIR.
(Tabi ki her şikâyetçi, şüphelilerin cezalandırılmasını ister. Ancak Savcılık, ceza vermeye
yetkili bir makam değildir. Cezaları belirleyen mahkemelerdir. Savcılık, yapılan şikâyet
üzerine araştırmalar yapar, soruşturmayı yürütür, deliller toplar ve sonucunda eğer bir suç
işlendiği kanısına varırsa “İddianame” düzenleyerek şüpheli veya şüphelilerin
cezalandırılması için “Kamu Davası” açar. İşte bu bölümde şüpheliler hakkında gerekli
araştırılmaların yapılması, delillerin toplanması, eğer talep var ise şüphelilerin mal
varlıklarına el konulması, tutuklanmaları gibi ek taleplerle birlikte, kamu davası açılması
talebi dile getirilmelidir.)

TARİH
ŞİKAYETÇİ AD-SOYAD

EKLER
(Bu bölümde, dilekçede bahsi geçen ve şikâyetçinin elinde bulunan evraklar, delillere ilişkin
bilgiler var ise, dilekçe ekinde sunulur. Eklerin en sonuna veya hiç ek yok ise mutlaka
şikâyetçinin kimlik fotokopisi eklenmelidir.)
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