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

................ eski, hâlen ................. Cumhuriyet Savcısı iken, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Genel Kurulu Tarafından ..../..../....... Tarih Ve ........../.......... karar sayılı 
kararla meslekten çıkarılmasına karar verilen (......................) .............................. hakkında, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin ......./......... dosya numaralı, ..../..../....... 
tarihli ve ......./......... sayılı soruşturma izni verilmesi teklifi ile Kurul Başkanının "Olur"u, yine 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin ......./........ dosya numaralı, ..../..../....... 
tarihli ve ........./........ sayılı soruşturma izni verilmesi teklifi ve dosya birleştirme kararı sonrası 
Kurul Başkanının "Olur"u üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi tarafından yapılan 
soruşturma sonucunda düzenlenen ..../..../....... tarihli soruşturma raporu ile eki evrakı havi 
Dairemizin ....../...... sayılı dosyası incelendi.

 
................ eski, hâlen ................. Cumhuriyet Savcısı iken, Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Genel Kurulu Tarafından ..../..../....... Tarih Ve ........../.......... karar sayılı 
kararla meslekten çıkarılmasına karar verilen (......................) .............................. hakkında 
yapılan soruşturma;  

II) ................ Cumhuriyet Savcısı iken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu 
tarafından ..../..../........ tarih ve ..../..... karar sayılı kararla, 677 sayılı KHK ve 6749 sayılı yasanın 
3/1. maddeleri kapsamında meslekten çıkarılmasına karar verilen ve meslekten çıkarma kararı 
kesinleşen (.............) ............................. hakkında yapılan soruşturma; 

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin ....../...../...... tarihli ve ....../..... sayılı kararı 
ile; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 87 inci maddesi uyarınca işlemden 
kaldırılmasına karar verilmiştir. 

b) Uhdesinde bulunan, ....................... Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin işletme 
binasının tamamlanması için gerekli olan 13.000 TL'lik ödemenin karşılandığı .......... 
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının  ....../...../...... tarihli resmi 
yazısına istinaden, daha sonra vakıf tarafından düzenlenen ödeme emri bulunmadığı hâlde, 
....../...../...... tarihinde 13.000 TL,  ....../...../...... tarihinde 13.000 TL,  ....../...../...... tarihinde 6.000 
TL,  ....../...../...... tarihinde 3.000 TL olmak üzere toplam 35.000 TL paranın, usulsüz olarak 
....../...../...... tarihli ödeme emri fotokopisi kullanılmak suretiyle ............ Bankası ............ Şubesinde 
bulunan vakıf hesabından ........................ Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerine elden 
ödendiği nedenle, .............. Kaymakamlığının banka görevlileri ve kooperatif yetkilileri hakkında 
bildirdiği suç duyurusuna ilişkin, ............. Cumhuriyet Başsavcılığının ......./....... sayılı soruşturma 
evrakında;

Şüpheli ..............................'nın ....../...../...... tarihli savunmasında geçen kapalı zarf 
içerisinde getirdiği ifade edilen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yazısı banka 
kayıtlarında yer almadığı, şüpheli beyanında da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Destekleme Müdürü ......................... ile görüşerek bu belgenin alındığının bildirildiği, keza tanık 
olarak dinlenen banka görevlilerin halen ................. Bankası ......... Şube Müdürü ........................'in 
onayı ile ödeme yaptıklarını bildirdikleri halde, anılan hususlar araştırılmadığı/adı geçenler 
dinlenmediği gibi tüm müzekkere cevaplarının iddiaları doğrulaması, banka dekontlarında hesap 
sahibinin ............. Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı olduğunun 
açık ve net bir şekilde görülmesine, banka çalışanları ile kooperatif temsilcilerinin yaklaşık 20 
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günlük süre içerisinde aynı hataya 4 kez düşmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı gibi 
küçük bir ilçedeki bir kamu bankasından 20 gün içinde gerçekleşen 4 işlemde 4 ayrı banka 
görevlisinin seçilmesinin dahi dikkate değer olduğu nazara alınarak, iddia konusu işlemler ile ilgisi 
bulunan tüm şahısların (Zimmet, Görevi Kötüye Kullanma ya da Sahtecilik ve Dolandırıcılık 
suçlarından) şüpheli olarak dinlenmelerini müteakip bir karar verilmesi yerine, ''olayın hesap 
numaralarının karıştırılmasından kaynaklandığının anlaşıldığı, salt yanlış hesaptan işlem yapmanın 
görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarını oluşturmayacağı, zira söz konusu suçun ancak kasten 
işlenebilen suç olduğu, sehven yapılan ödemenin ilgili kişilerden sebepsiz zenginleşme 
hükümlerine göre hukuk mahkemelerinde çözülmesi gereken hukuki uyuşmazlık olduğu'' 
gerekçesiyle, mesleki kıdem ve iş durumu, şüpheli savunmaları ile her türlü yazılı belge ile iddia ve 
olayın mahiyetine uygun düşmeyen, salt savunmaya itibar ile hatalı kovuşturmaya yer olmadığına 
dair karar vererek, görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırdığı,  

Konusundan ibaret olup,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun  ....../...../...... Tarih ve ....../..... Karar sayılı 
kovuşturma izni verilmesi kararına istinaden, aynı soruşturma izni kararında yer alan 
............................ ile ilgili Cumhuriyet savcısı hakkında ........... Cumhuriyet Başsavcılığının 
....../...../...... tarih ve ......./........ Esas sayılı iddianamesi ile Görevi Kötüye Kullanma Suçundan son 
soruşturmanın açılması istemiyle ......... Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, ........ Ağır 
Ceza Mahkemesinin  ....../...../...... tarihli, ......./....... Esas ve ......./...... Karar sayılı kararı ile ilgililer 
hakkında son soruşturmanın ............... Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmasına karar verildiği, 
............. 1. Ağır Ceza Mahkemesinin  ....../...../...... Tarih, ....../...... Esas ve ....../...... Karar sayılı 
kararıyla ........................... hakkında, suç tarihinden önce  ....../...../...... tarihinden önce 1. sınıfa 
ayrıldığı, 2802 Sayılı Yasanın 90/1. maddesine göre 1.sınıfa ayrılmış Hâkimler ve Savcılar 
hakkında görevlerinden dolayı işlemiş oldukları suçlarla ilgili yargılama yapmak görevinin 
Yargıtay'ın ilgili Ceza Dairesine ait olması nedeniyle görevsizlik kararı verilerek dava dosyasının 
iddianamedeki sevk maddeleri uyarınca yargılamaya devam olunması için Görevi Kötüye 
Kullanmak Suçuna bakmaya görevli Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verildiği, 

............................... hakkında ....................... Ağır Ceza Mahkemesinin  ....../...../...... Tarih, 
...../....... Esas ve ..../..... Karar sayılı kararıyla; Görevi İhmal Suretiyle Kötüye Kullanmak suçundan 
5237 sayılı TCK’nın 257/2, 62. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezasıyla 
cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3. Maddelerinin tatbikine, TCK'nın 53/5. Maddesi 
uyarınca verilen hapis cezasının infazından sonra işlemek üzere, 2 AY 15 GÜN süreyle kamu 
görevini kullanmaktan yasaklanmasına, CMK’nın 231/5. Maddesince hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına, CMK nun 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıllık süreyle denetime tabi 
tutulmasına,  CMK’nın 231/8 maddesi uyarınca yükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına 
karar verildiği, karar vaki itirazın da reddedilerek, söz konusu kararın 28.03.2018 tarihinde 
kesinleştiği anlaşılmıştır.

............... eski, hâlen ................. Cumhuriyet Savcısı iken, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Genel Kurulu Tarafından  ....../...../...... Tarih ve ....../..... karar sayılı kararla 
meslekten çıkarılmasına karar verilen (..................) .......................'ın  ....../...../...... tarihli 
dilekçeyle sunduğu son savunmasının; 

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.
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GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

............... eski, hâlen ................. Cumhuriyet Savcısı iken, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Genel Kurulu Tarafından  ....../...../...... Tarih ve ....../..... karar sayılı kararla 
meslekten çıkarılmasına karar verilen (..................) .......................'ın, uhdesinde bulunan, 
............... Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin işletme binasının tamamlanması için gerekli 
olan 13.000 TL'lik ödemenin karşılandığı ................... Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Başkanlığının     ...../..../....... tarihli resmi yazısına istinaden, daha sonra vakıf 
tarafından düzenlenen ödeme emri bulunmadığı hâlde,     ...../..../....... tarihinde 13.000 TL, 
...../..../....... tarihinde 13.000 TL,     ...../..../....... tarihinde 6.000 TL,     ...../..../....... tarihinde 3.000 
TL olmak üzere toplam 35.000 TL paranın, usulsüz olarak     ...../..../....... tarihli ödeme emri 
fotokopisi kullanılmak suretiyle ............ Bankası ,,,,,...... Şubesinde bulunan vakıf hesabından 
...................... Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerine elden ödenmesi nedeniyle 
............. Kaymakamlığının banka görevlileri ve kooperatif yetkilileri hakkında suç duyurusunda 
bulunması sonrasında .............. Cumhuriyet Başsavcılığının ....../...... sayılı soruşturma sayılı 
dosyasında yürüttüğü soruşturmada, şüpheli .............................'nın     ...../..../....... tarihli 
savunmasında geçen kapalı zarf içerisinde getirdiği ifade edilen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü yazısının banka kayıtlarında yer almadığı, şüpheli beyanında da İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü Destekleme Müdürü .......................... ile görüşerek bu belgenin alındığının 
bildirildiği, keza tanık olarak dinlenen banka görevlilerinin, halen ........... Bankası ......... Şube 
Müdürü .........................'in onayı ile ödeme yaptıklarını bildirdikleri halde, anılan hususların 
araştırılmadığı/adı geçenlerin dinlenmediği, tüm müzekkere cevaplarının iddiaları doğruladığı, 
banka dekontlarında hesap sahibinin .................. Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Başkanlığı olduğunun açık ve net bir şekilde görüldüğü, banka çalışanları ile 
kooperatif temsilcilerinin yaklaşık 20 günlük süre içerisinde aynı hataya 4 kez düşmesinin hayatın 
olağan akışına uygun olmadığı gibi küçük bir ilçedeki bir kamu bankasından 20 gün içinde 
gerçekleşen 4 işlemde 4 ayrı banka görevlisinin seçilmesinin dahi dikkate değer olduğu nazara 
alınarak, iddia konusu işlemlerle ilgisi bulunan tüm şahısların (Zimmet, Görevi Kötüye Kullanma 
ya da Sahtecilik ve Dolandırıcılık suçlarından) şüpheli olarak dinlenmelerini müteakip bir karar 
verilmesi yerine, ''…Olayın hesap numaralarının karıştırılmasından kaynaklandığının anlaşıldığı, 
salt yanlış hesaptan işlem yapmanın görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarını oluşturmayacağı, 
zira söz konusu suçun ancak kasten işlenebilen suç olduğu, sehven yapılan ödemenin ilgili 
kişilerden sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre hukuk mahkemelerinde çözülmesi gereken 
hukuki uyuşmazlık olduğu'' şeklindeki, mesleki kıdem ve iş durumu, şüpheli savunmaları ile her 
türlü yazılı belge ile iddia ve olayın mahiyetine, kısacası dosyadaki delillere uygun düşmeyecek bir 
gerekçeyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği, müsnet eylem nedeniyle ................. 
Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada da ilgilinin görevi kötüye kullandığının sübuta 
erdiği, mahkemenin     ...../..../....... Tarih, ......../....... Esas ve ....../...... Karar sayılı kararıyla; 
“Görevi İhmal Suretiyle Kötüye Kullanmak” suçundan 5237 sayılı TCK’nın 257/2, 62. maddeleri 
gereğince 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırıldığı, 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3. maddelerinin 
tatbikine, TCK'nın 53/5. maddesi uyarınca verilen hapis cezasının infazından sonra işlemek üzere, 
2 ay 15 gün süreyle kamu görevini kullanmaktan yasaklanmasına, CMK’nın 231/5. Maddesince 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, karara vaki itirazın da merci tarafından 
reddedilerek, anılan kararın 28.03.2018 tarihinde kesinleştiği, Anayasamızın 9. maddesinde, yargı 
yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağının düzenlendiği, 138. maddenin 
ikinci fıkrasında, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında 
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mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceğinin, tavsiye ve telkinde 
bulunamayacağının hüküm altına alındığı, bu nedenle, bir hâkim veya Cumhuriyet savcısının Türk 
Milleti adına kullanması gereken yargı yetkisini, bir kişi, örgüt ya da menfaat grubunun talimat 
veya telkinleriyle, bağımsızlık ve tarafsızlık niteliğiyle bağdaşmayacak şekilde, şahsi ihtiraslara 
feda etmesinin kabul edilemeyeceğinin mutlak olduğu, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, görev ve 
yetki sınırlarının Anayasa ve yasalarla düzenlenmiş olduğu, bu yetkilerin kullanılması sırasında 
yargı etik kurallarına uygun olarak gereken dikkat, özen ve duyarlılığın gösterilmesi esas olduğu, 
soruşturma dosyasındaki delillerin objektif olarak ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmemesi, gayri 
meşru saiklerle hareket edilmesi nedeniyle, takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilecek bir 
durumun söz konusu olmadığı, verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın dosya 
kapsamındaki delillerle bağdaşmayan son derece keyfi bir uygulamanın ürünü olduğu ve ilgilinin 
görevini tarafsız, önyargısız ve iltimassız olarak yerine getiremeyeceğini açıkça ortaya koyduğu, 
nitekim FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakı bulunduğu kanaatiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu Genel Kurulu’nun 24/08/2016 Tarih ve 2016/426 karar sayılı kararıyla, 23/07/2016 tarih ve 
29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 Sayılı Olağanüstü Hâl 
Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 6749 sayılı Olağanüstü Hâl 
Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında meslekten 
çıkarılmasına karar verilen ilgilinin eyleminin, mesleğin şeref ve onurunu bozan ve mesleğe olan 
genel saygı ile güveni giderici nitelikte olduğu anlaşıldığından 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu’nun 69’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezası ile 
cezalandırılmasına, ilgilinin 667 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ile 6749 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü 
maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında meslekten çıkarılmasına karar verilip bu kararın 
kesinleşmiş olması ve fiilen görevi başında bulunmaması nedeniyle 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu’nun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının tatbiki konusunda karar verilmesine yer 
olmadığına, oy birliği ile,

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

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

 
    


