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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı
ile 22/01/2015 tarihinde toplandı.

.................Cumhuriyet Savcısı (................) ..................................... hakkında, Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin (............../..........) sayılı soruşturma evrakı ile .../.../.....
tarih ve ..../.... sayılı soruşturma izni üzerine HSYK Başmüfettişleri tarafından yapılan soruşturma
sonucunda düzenlenen .../.../.... tarihli soruşturma raporu ile eki evrakı havi Dairemizin ....../....
sayılı dosyası incelendi.

Cumhuriyet Savcısı .................... hakkında yapılan soruşturma:

Uygunsuz hareketleriyle şahsi onur ve saygınlığını yitirmesine neden olduğu,
Bu cümleden olarak;
Evli oldukları halde eşlerinin işi nedeniyle çoğu zaman yalnız yaşayan ............. Cumhuriyet

Başsavcılığı .............. Bürosunda görevli zabıt kâtipleri .................. ve ...................'a amir memur
ilişkisi ötesinde yakınlık gösterdiği, özel hayatlarına ilişkin sorular sorduğu, görev yeri değişikliği
talep etmelerine neden olacak şekilde söz ve bakışlarıyla adı geçenleri rahatsız ettiği,

Bu kapsamda;
A) .......................'i birçok kez bakışlarıyla süzdüğü, müteaddit defa "eşin evde mi? Dışarı

gidiyor mu? Ansızın kapım çalıp sana çay içmeye gelebilirim" şeklinde sözler söylediği,
B) .......................'e hafta sonu gireceği Açık Öğretim sınavından sonra buluşarak, tanıdığı

bir esnaftan kendisine kıyafet almayı teklif ettiği,
C) Eşi .........'de infaz koruma memuru olan .......................'a "eşin ne zaman geliyor, evde

tek başına korkuyor musun?" dediği,
D) ....................'ın izin dönüşü getirdiği küçük bir kavanoz, ev yapımı salçayı makamında

kabul etmeyip, hafta sonu Vakıfbank ................. şubesi önüne getirmesini istediği, belirtilen gün ve
yerde buluşulduğunda, yakındaki bir kafede oturmayı teklif edip burada "eşin ne zaman gelecek,
evde tek başına korkuyor musun? Ben sana yardımcı olurum, insan bir kahve yapar davet eder"
şeklinde sözleri ve bakışlarıyla adı geçeni rahatsız ettiği, söz konusu salçayı "ben bunu eve nasıl
sokacağım" diyerek almayıp, tekrar "çarşamba günü iş çıkışında verirsin" diyerek yeniden
buluşmayı teklif ettiği,

E) .................. Cumhuriyet Başsavcılığı ........ Bürosu yetkili Yazı İşleri Müdürü
..................................'a adı geçen zabıt kâtiplerinin özel hayatları ve kılık kıyafetlerine ilişkin, evde
yalnız kalıp kalmadıklarına dair sorular sorduğu,

Konularından ibarettir.

Cumhuriyet Savcısı ...............................savunmasında özetle;
Bir dönem sorumluluğunu üstlendiği ................. Bürosunda ......... yılı itibariyle hummalı

bir çalışma başlatıldığını, özel ilgi gösterdiği öne sürülen zabıt kâtipleri ...............................ve
..........................'ın da değinilen çalışmalara katıldıklarını, adı geçenlere ayrıcalıklı bir tavır
takınmayarak, ilgili katiplerin bu yöndeki taleplerine kimseye ayrıcalık tanımayacağımı ifade
ederek her defasında da geri çevirdiğini,

....................'in, geçim sıkıntısı çektiğini yakınma konusu yapması üzerine,arkadaşının
giysi satan işyerinin olduğunu buradan alışveriş yapabileceğini, bu konuda telefonla irtibat
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kuracağımızı söylediğini,
Kâtip ...............in telefonla kendisini araması üzerine adı geçenle sözü edilen yerde

görüştüğünü, burada kendisinin hediye için getirdiği salçayı almadığını, evine gelip kendisini
rahatsız edenin kim olduğunu sormasına karşın bu yönde bir açıklama yapmaktan kaçınması
üzerine de buradan ayrıldığını,

Adı geçenlerin kimi dengesiz hareketlerini belirlemesi üzerine birim müdürü olan,
................. Bürosu yetkili Yazı İşleri Müdürü ..........................'a sürekli kontrol altında
bulundurulmaları yönünde ikazlarının olduğunu beyan etmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
....................... Cumhuriyet Savcısı (..................) ....................................'a isnat olunan

eyleme ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda, dosya içindeki tüm bilgi ve belgeler
birlikte değerlendirildiğinde; ilgiliye isnat edilen eylem muahezeyi gerektirecek mahiyette ve
ağırlıkta olmadığı anlaşılmakla; soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanunu’nun 87 inci maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına oy birliği ile,

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

22/01/2015 tarihinde karar verildi.
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