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 *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 ...../..... sayılı soruşturma evrakı ile .../.../.... tarihli ve ...../.... 
sayılı soruşturma izni üzerine ........... tarafından düzenlenen .../.../.... tarihli soruşturma raporu ve 
eki evrak havi Dairemizin ...../..... sayılı dosyası incelendi.

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

1) Müşteki ................ ile resmi olarak evli olduğu halde, ........... Adliyesinde zabıt kâtibi 
iken yazı işleri müdürü olan ........... ve ........... isimli evli bayanlarla ilişkisinin bulunduğu,

Konusundan ibaret olup,

............ eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı (.......) ...............  ..../..../.... tarihli 
savunmasında;

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

............ eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı (.......) ...............’na isnat olunan eyleme 
ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda, ilgilinin evlilik bağı devam ettiği dönemde 
eşinden başka kadınlarla ilişki kurduğu hususu ilgili ile eşi arasındaki hukuki süreçlerde alenileştiği 
gibi soruşturma esnasında dinlenen tanığın, ilgilinin alt kat komşusu olduğu ve ilgilinin ilişki 
yaşadığı iddia edilen kadınlardan birinin kendisini ilgilinin evine temizliğe gelen kişi olarak 
tanıttığını ifade ettiği, bu hususlara göre evlilik bağı devam eden ilgilinin yaşadığı sosyal çevreye 
ve iş ortamına yansıyacak şekilde evlilik dışı ilişkiler yaşadığının duyulmasına sebebiyet vermesi 
ile mesleğin şeref ve nüfuzunu, onur ve saygınlığını yitirdiği kanaatine varılmakla; müsnet eylem 
nedeniyle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 68'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendi gereğince "Yer Değiştirme" cezası ile cezalandırılmasına, eylemin nitelik ve ağırlığı 
gözetilerek, şartları oluşmadığından 2802 sayılı Kanunun 70'inci maddesinin 2'nci fıkrasının 
uygulanmasına takdiren yer olmadığına, 

Üye ................’ın, ilgili hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 69/Son 
maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezasının uygulanması gerektiği yönündeki muhalefetine 
karşın,  oy çokluğu ile, 

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

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

                                                                                           


