
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
İKİNCİ DAİRE KARARI

Esas No

             .....

Karar No

             .....

Karar Tarihi

            .....

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

..... Cumhuriyet savcısı ..... hakkında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin ..... 
dosya numaralı, ..... tarihli ve ..... sayılı soruşturma izni verilmesi teklifi kararı üzerine Kurul 
Başkanı'nın ..... tarihli "Olur"una istinaden muhakkik sıfatıyla ..... Cumhuriyet Başsavcısı 
tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen ..... tarihli soruşturma raporu ile eki evrakı 
havi Dairemizin .....  sayılı dosyası incelendi. 

..... Cumhuriyet savcısı ..... hakkında yapılan soruşturma;  

..... Adliyesinde zabıt Kâtibi olarak görev yapan şikâyetçi .....'nin şüpheli sıfatıyla ifadesinin 
alınması için gönderilen çağrı kâğıdının adı geçen tarafından tebliğ alınmış olmasına karşın, 
müşteki ve soruşturmayı yürütmekle görevli Cumhuriyet Savcısı .....'nın izne ayrılması sebebiyle 
ilgili ifadenin alınamadığı ..... Cumhuriyet Başsavcılığının ..... sırasına kayden yürütülen 
soruşturma kapsamında,  adliye ortamında değişik sebeplerle karşılaştığı müştekiyi çağırıp 
ifadesini alma imkânı olduğu ve Hâkim ..... duruşma yaptıklarını bildirdiği halde, ..... günü adı 
geçen Hâkim ile birlikte segbis duruşması yapan müştekiyi, polis memurlarını birden fazla kere 
duruşma salonuna göndererek ifadeye çağırması üzerine, Hâkim .....'in, odasına gelip duruşmanın 
devam ettiğini, ilgiliyi duruşma sonrası göndereceğini kendisine söylemesine rağmen, Kâtip 
hakkında zorla getirme emri düzenleyip duruşmanın devam ettiği sırada dört polis memuru ile 
birlikte duruşma salonuna girerek salonda bulunan üçüncü kişilerin yanında "alın bunu alın" demek 
suretiyle müştekiyi gözaltına aldırdığı ve bu şekilde görevini kötüye kullandığı, 

Konusundan ibarettir. 
İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

..... Cumhuriyet savcısı .....'a isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma dosyasının 
incelenmesi sonucunda, dosya içerisindeki bilgi, belge ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; 
meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere karşı kırıcı 
davranış teşkil eden müsnet eylem nedeniyle ilgilinin, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu’nun 63’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince uyarma cezası ile 
cezalandırılmasına, geçmiş hizmetlerinin olumlu, sicil ve terfilerinin iyi olması göz önüne 
alınarak aynı Kanun'un 70 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince verilen cezanın ortadan 
kaldırılmasına,

           
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.  


