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

....... eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı iken .../.../.... tarihinde emekli olan (.......) ....... ....... 
hakkında, hakkında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin ....../.... sayılı soruşturma 
evrakı ile .../.../.... tarih ve ....../.... sayılı soruşturma izni üzerine Hâkimler ve Savcılar  Kurulu Müfettişi 
tarafından düzenlenen .../.../.... tarihli soruşturma raporu ve ....../.... Esas sayılı dosyası incelendi.

....... eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı iken .../.../.... tarihinde emekli olan (.......) ....... ....... 
hakkında yapılan soruşturma:

Kusurlu ve uygunsuz hareket ve ilişkileri ile mesleğin şeref ve nüfuzunu yitirdiği, hatır ve gönüle 
bakarak görev yaptığı,

Bu cümleden olarak;
A)....... ....... ile .../.../.... - .../.../.... tarihleri arasında toplam 51 adet tape kaydına konu telefon 

görüşmesi yaptığı, telefon görüşmelerinin ağırlıklı olarak ev, tapu, araba alım-satımı ile para alıp 
verilmesi hususlarına ilişkin olduğu,

Örneğin;
-.../.../.... tarihli görüşmede, bir tapu işlemi ve kredi meselesi konuşulduktan sonra Cumhuriyet 

savcısı ....... .......’un, “...iyi inşallah, ben ne zamana kadar bekleyeceğiz, onu da söyleyeyim, bak ben 
daha çocukların durumunu da söyledim’ dedikten sonra, ....... .......’nun, ‘ne zamanı yok, bir gün, yarın 
bitemezse öbür gün kesin biter, abi bunu şeyi yok, tapu işlemde” yanıtını verdiği, Cumhuriyet savcısı 
....... .......’un, “inşallah yani valla artık aramıyorum, bak aramıyorum işte” dediği, ....... .......’nun 
“farkındayım, farkındayım” karşılığını verdiği, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “artık ne zaman, ne 
zaman, zor durumlardalar diyorum sana” biçimindeki beyanına, ....... .......’nun, “yarın yarın, paramız 
yarın değilse öbürsü gün elimiz de olur” cevabını verdiği,

-.../.../.... tarihli görüşmede, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “he iyi ne diyecem, şeyin o 
bacanağınkini şeyini göndermemişsin tapusunu” diye sorması üzerine ....... .......’nun, “ben .......’ün şeyi 
olanlarını şenle .......’ünkünü verdim, onları da mı verim” yanıtını verdiği, bunun üzerine Cumhuriyet 
savcısı ....... .......’un, “ya onu da bi ver bakim, onu da bi gönder ben de yok, çünkü sorarsa bende parça 
fotokopisi vardı kaybetmişim ben” dediği, konuşmanın devamında, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “ee 
tamam ben yarın burda yokum, .......’ya gidecem” demesi üzerine ....... .......’nun “yo yarın çözülür 
paramız olur yani” dediği, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “yarın olurda beni unutma, .......’ü de 
mutlaka, bak çocuk çok zor durumda” karşılığını verdiği,

-.../.../.... tarihli görüşmede, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “araba satım işini hallettin mi, satım 
işini bitirdin mi’ diye sorması üzerine, ....... .......’nun,‘he he o para nerden geldi” dediği, aynı tarihli diğer 
bir görüşmede, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un,“o tapuları gönderecektin bir hafta oldu” demesi üzerine 
....... .......’nun, “tapuları ....... alacaktı dükkandan yarın gönderirim o zaman” yanıtını verince Cumhuriyet 
savcısı ....... .......’un, “onları gönder Allah aşkına bir sordirim sağa solla da belki alan biri çıkar, ben de 
verim de kurtulim” dediği,

-Aynı tarihli başka bir görüşmede ise, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un,“araba satım işini halletin 
mi” beyanına ....... .......’nun, ‘he he. O para nerden geldi yoksa’ dediği, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, 
“ee de hadi görüşürüz, hadi bekliyorum hadi” karşılığı verdiği,

-.../.../.... tarihli görüşmede, ....... .......’nun, “kaskodan alınacak getirilecek çeki bekliyoruz, ordan 
bir 10 milyar alacağımız kaldı, işte 100 küsür milyar aldık, 69 milyarını şeye yatırdık, o kefaletle şeye, 32 
küsürünü de şeye verdik, .......’e verdik” dedikten sonra Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “bana” demesi 
üzerine ....... .......’nun “işte şu kaskodan hasardan alacağımız çek yok mu” şeklinde cevapladığı,
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-.../.../.... tarihli görüşmede, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “he sen ne yaptın yine aynı hikaye 
gönderdin bizi yahu hani hepsini” diye sorması üzerine ....... .......’nun, “ yo yo hepsini değil değil şimdi 
bi yerden, yalan iyi değil, 12.900,00 TL para geldi, 25 kağıttı, ben dedim hele şunu götür abiye, akşam 
üstü hepsini gönderim, gelirse onu da gönderim” dediği, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “ağam bak 
ben 12 geldi, 12 mi, 10” şeklindeki ifadesine ....... .......’nun “elime kuruş geçse, yo yo 2.900,00 TL ben 
aldım 10 sana gönderdim, akşamüstü gelende gönderim sana” cevabını verdiği, bunun üzerine 
Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “ağam ben anlamam, ben hepsini tamamını istiyorum” karşılığını 
verdiği,

Yapılan bazı telefon görüşmelerinde ise, ....... .......’nun kardeşi ....... .......’nun üzerine atılı 
‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan dolayı hakkında ....... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte 
olan soruşturma ile ilgili konuşmaların yapıldığı,

Şöyle ki;
-.../.../.... saat:13.41’de yapılan görüşmede, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, “ee tamam, şeyi 

tamam, saat dört gibi de şey belli olacak, rapor” diye beyanda bulununca ....... .......’nun “elini öpim ya 
elini ayağını öpim, evin içinde huzur kalmadı ya” şeklinde karşılık verdiği, bunun üzerine Cumhuriyet 
savcısı ....... .......’un, “tamam bakacağız, hadi görüşürüz” dediği, aynı gün saat: 15.51’de yapılan 
görüşmede, ....... .......’nun “yok ne oldu diye aradım saat 4’te ara dedin ya” şeklindeki beyanına 
Cumhuriyet savcısı ....... .......’un “daha çıkmamış bekliyorum” yanıtını verdiği ve devamındaki 
konuşmalarda Cumhuriyet Savcısı ....... .......’un, bir haber çıkarsa ....... .......’nu bilgilendireceğini ifade 
ettiği, aynı gün saat:16.30’da yapılan görüşmede, ....... .......’nun yine bir gelişme var mı diye sorduğu, 
Cumhuriyet savcısı ....... .......’un bir gelişme olmadığı, olunca haber vereceğini tekrar ifade ettikten sonra 
bilahare saat:16.36’da yapılan görüşmede, Cumhuriyet savcısı ....... .......’un “saat 5’te bizim orda ol” 
dediği, ....... .......’nun “tamam” karşılığını verdiği ve nihayet bu konuşmadan hemen sonra saat:16.39’da 
yapılan görüşmede, ....... .......’nun “....... da gelim mi diyor” diye sorması üzerine Cumhuriyet savcısı 
....... .......’un, “....... karıştırma kötü, ....... karıştırma” yanıtını verdikten sonra ....... .......'nun, “olumsuz 
mu” yönündeki beyanına Cumhuriyet savcısı ....... .......’un, ‘hı hı’ cevabını verdiği, ....... .......’nun 
“olmadı yani” diye sorunca Cumhuriyet savcısı ....... .......’un ‘olmadı’ cevabını verdiği, bunun üzerine de 
....... .......’nun “ee sağlık olsun ne dim, ben niye gelim, o zamanki” şeklindeki beyanına karşılık 
Cumhuriyet savcısı ....... .......’un ‘ee gelme sen bilirsin rapor kötü yani’ dediği ve devamında “iş kızda 
bitiyor’ ya işte gel sana söylim dedim, işte onun için ben niye çağırayım yoksa” demesi üzerine ....... 
.......’nun tekrar ‘ya kötü ise niye gelim ya’ şeklindeki ifadesine Cumhuriyet savcısı ....... .......’un “gel 
sana bi şey söylim, ne yapacağını söylim, onun için diyorum ha” dediği, ....... .......’nun ise “tamam 
geliyorum” dediği,

.../.../.... tarihli görüşmede, ....... .......’nun “abi şimdi şeylerin yanından kalktık da ben gittim 
yanlarına, iki gün bize müsaade et dediler, ben dedim böyle böyle” demesi üzerine Cumhuriyet savcısı 
....... .......’un “ee tamam diyeydin” karşılığını verdiği, ....... .......’nun devamla “iki yolu var dedim, bu 
saatten sonra ya gönül işi varsa dedim, nikâhı yok size nikâh kıyıyım yoksa dedim dedim ne disen, diğer 
şeylerin hiç birini kabul etmiler ondan sonra öbür türlüsüne de dedim bize bir gün veya iki gün müsde et 
dedi, iyi tamam dedim” şeklinde beyanda bulununca Cumhuriyet savcısı ....... .......’un “iyi tamam tamam 
o zaman beklersiniz ona göre şey yaparsın tamam’ dediği, ....... .......’nun ise “O Cumaya kadar şeyi var 
abi demi onun” diye sorması üzerine Cumhuriyet savcısı ....... .......’un “he he olur herhangi bi problem 
olmaz” yanıtını verdiği,

B)....... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ..../.... esas numarasına kayden yürütülen 
soruşturmada, ....... .......’nun kardeşi ....... .......’nun şüpheli sıfatı ile taraf olduğu nitelikli cinsel saldırı 
suçundan tutuklu olarak ....... Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu sırada;

İlgili Cumhuriyet savcısının zikredilen telefon konuşma içeriklerini birebir doğrular mahiyette, 
sorumlu olmadığı ve uhdesinde bulunmayan iş bu dosyayı, ....... ....... ile aralarında mevcut tapu, ev, araç 
alım satımı ve para alıp verme keyfiyetine dayanan münasebeti temelinde hususi olarak takip ettiği, 
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bununla da yetinmeyerek soruşturmanın gidişatını ve neticesini etkileyecek nitelikteki mağdur beyanı 
üzerinde yönlendirmede bulunduğu, bu bağlamda dosyadan sorumlu Cumhuriyet savcısının ilgili 
tarihlerde izinli veya raporlu olmamasına, hatta ....... Cumhuriyet Başsavcılığının refiklik listesinde, 
dosyadan sorumlu Cumhuriyet savcısının refiki konumunda bulunmamasına karşın, ....... Cumhuriyet 
Başsavcılığı işbölümü ve genel çalışma esas ve usulleri hakkındaki yönergeye aykırı şekilde, haklı ve 
makûl hiç bir zemini olmamasına rağmen, telefon görüşmelerine bahsi edilen "rapor kötü geldi, her şey 
kızda bitiyor, buraya gel sana ne yapılması gerekiyor onu söyleyeceğim" cihetindeki konuşmaları 
tereddütsüz doğrular şekilde mağdurun .../.../.... tarihli beyanını bizzat aldığı ve bilahare şüphelinin re‘sen 
tahliyesi ile hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi neticesini temin ettiği,

Konusundan ibaret olup, 

....... eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı iken .../.../.... tarihinde emekli olan (.......) ....... ....... 
savunmasında aynen;

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
....... eski hâlen ....... Cumhuriyet Savcısı iken .../.../.... tarihinde emekli olan (.......) ....... .......'a 

isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda; dosyada mevcut deliller ile 
çözülmüş tapeler karşısında  2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 68 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (e) bendi gereğince  yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına, Üye ....... .......'ın ilgilinin 
eyleminin disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fıil suç teşkil etmese ve hükümlülüğü gerektirmese 
bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olması nedeniyle 2802 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarılması 
gerektiği yönündeki muhalefetine karşın oy çokluğu ile,

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

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

 


