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

...... eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı (......) ............... hakkında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
Üçüncü Dairesinin ..../.... dosya numaralı .../.../... tarihli ve ..../.... soruşturma izni verilmesi teklifi üzerine 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi  tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen .../.../... 
tarihli soruşturma raporu sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin .../.../... tarihli,  ..../.... 
karar sayılı soruşturma maddeleri yönünden dosyanın İkinci Daireye tevdii kararına istinaden dosyanın 
Dairemize intikali üzerine ..../.... esas numarasını alan soruşturma dosyası incelendi.

...... eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı (......) ............... hakkında yapılan soruşturma:
Mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte eylemlerde 

bulunduğu,
Bu kapsamda;
....... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ..../.... sayılı soruşturma dosyasında "Suç İşlemek Amacıyla 

Örgüt Kurma veya Üye Olma, Kamu Görevlileri Hakkında Tehdit ve Hakaret, Nitelikli Yağma" 
suçlarından hakkında soruşturma bulunan, bu kapsamda, teknik ve fiziki takibi yapılan şüpheli ............ 
ile samimi olduğu, birlikte alkol alıp, yemek yedikleri, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle yurt 
dışına çıkamaması üzerine şüphelenip telefon ile kendisini arayan şüpheli ................'e, soruşturmanın 
....... İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, suçun senet yağması, şüphelilerin ............... , 
............... , .................. olduğunu, dosya hakkında gizlilik kararı bulunduğunu söylediği, soruşturma 
kapsamında icra ve tapu daireleriyle yapılan yazışmalar neticesinde bilgi sahibi, müşteki olarak tespiti 
yapılan ve ifadeleri alınmaya çalışılan şahısların isimlerinin bulunduğu listeyi bir şekilde temin ederek 
şüphelilere verdiği, şüpheli ..................'e soruşturma ile ilgili izleyeceği yol ve yazacağı dilekçe hakkında 
bilgi vererek soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği,

Konusundan ibarettir.
...... eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı (......) ...............'ün 02/03/2018 Uyap tarihli 

savunmasında aynen;

(İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR)

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
...... eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı (......) ...............'e isnat olunan eyleme  ilişkin 

soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda; ilgilinin sübuta eren soruşturmaya konu eylemine uyan 
2802  sayılı  Hâkimler  ve  Savcılar  Kanunu'nun  65'inci maddesinin  ikinci fıkrasının  (a)  bendi 
gereğince   "Kınama" cezası ile cezalandırılmasına, ancak, ilgilinin geçmiş çalışmalarıyla, olumlu sicil ve 
terfileri nazara alınarak 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 70'inci maddesinin 2'nci fıkrası 
gereğince hakkında bir alt ceza uygulanmak suretiyle "İki gün aylıktan kesme" cezası ile 
cezalandırılmasına,  oy birliği  ile,

6087 Sayılı Kanunu’nun 33 üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na yeniden inceleme isteminde bulunulabileceğine, 

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

     

      *Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır. 


