
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 nolu soruşturma evrakı ile ..... tarihli ve ..... sayılı  soruşturma izni verilmesi teklifi kararı 
üzerine Kurul Başkanının ..... tarihli "Olur"una istinaden HSK müfettişleri tarafından düzenlenen 
..... tarihli soruşturma raporu ile eki evrakı havi Dairemizin ..... sayılı dosyası incelendi.  

..... Cumhuriyet Savcısı ..... hakkında yapılan soruşturma;
Hizmet içinde ve dışında, resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu 

sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu,
Bu cümleden olarak;
Müşteki .....'in ..... günü  2 adet ineğinin kaybolmasına ilişkin müracaatına ilişkin ..... tarih 

ve ..... sor - ..... sayılı karar ile "Müştekinin ineklerinin hırsızlandığı yönünde herhangi bir delile 
ulaşılamadığı, müştekinin ineklerinin eğitimli ve sorumluluk sahibi olduklarına dair bir kanıt da 
sunmadığı, ineklerin olay günü ev yerine başka bir yere gitmek isteyerek gitmelerinin önünde yasal 
engel de bulunmadığı anlaşılmakla"

Şeklindeki gerekçe ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vererek, kararın 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından UYAP sisteminde onaylanmasından önce whatsapp adlı 
mesajlaşma programında paylaşıp birden fazla grupta yayılmasına sebebiyet verdiği,

Konusundan ibarettir.

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
..... Cumhuriyet Savcısı .....’a isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma dosyası içerisindeki 

bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek, ilgilinin yazmış olduğu söz konusu kararda hukuki 
değerlendirme ve analizden uzak, herhangi bir şekilde bu kararı okuyan bir kişide toplumda 
yargıya karşı duyulan ciddiyeti zedeleyebilecek bir dil kullanması ve anılan kararın henüz 
onaylanmadan ve bu haliyle soruşturmanın gizliliğinin devam ettiği bir aşamada ilgilinin üyesi 
olduğu bir whatsapp gurubunda paylaşmış olması nazara alınarak eylemine uyan 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 63'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince uyarma 
cezası ile cezalandırılmasına, ilgilinin geçmiş çalışmaları ve olumlu sicili dikkate alınarak ve 
şartları oluştuğundan hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 70'inci maddesinin 
ikinci fıkrası tatbik edilerek bir derece hafif olan ceza verilmek suretiyle 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. 


