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

..... Bölge Adliye Mahkeme Üyesi ..... hakkında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci 
Dairesinin ..... dosya numaralı, ..... tarihli ve ..... sayılı soruşturma izni verilmesi teklifi kararı ve 
Kurul Başkanı'nın ..... tarihli "Olur"una istinaden muhakkik sıfatıyla ..... tarafından yapılan 
soruşturma sonucunda düzenlenen ..... tarihli soruşturma fezlekesi ile eki evrakı havi Dairemizin 
..... sayılı dosyası incelendi.

..... Bölge Adliye Mahkeme Üyesi ..... hakkında yapılan soruşturma;  

..... Ağır Ceza Mahkemesinin E. ..... ve K. ..... sayılı kararı nedeniyle ..... Bölge Adliye 
Mahkemesi ..... tarafından hakkında düzenlenen orta nota itiraz ederken; "... dikkatli bir şekilde 
incelemenizi tavsiye ederim ...", " ... oysa mahkemeniz tarafından hangi kasıt ve amaçla yapıldığı 
anlaşılamayan ... bir şekilde ...", "... dayanak gösterdiğiniz madde dahi kanunu okumadığınızı 
göstermektedir.", "... bu nedenle orta notu vermeniz gerekçeniz dayanaktan, hukuktan, kanundan ve 
CMK 231/11 maddesinin içeriğinden yoksundur.", "... kararı iyi okumadığınız anlaşılmıştır.", "... 
amacım da vermiş olduğunuz nota itiraz değildir yapmış olduğunuzun kanuna aykırı olduğunu 
anlatmaktır." şeklinde resmi yazışma usulüne uygun düşmeyecek ifadeler kullandığı,

Konusundan ibarettir.  

İLGİLİNİN SAVUNMASI KARARTILMIŞTIR.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

..... Bölge Adliye Mahkeme Üyesi .....’a isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma dosyasının 
incelenmesi sonucunda, dosya içerisindeki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte 
değerlendirildiğinde; hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ..... tarihinde 
kesinleşen suça sürüklenen çocuk .....’un, denetim süresi içerisinde, ..... tarihinde işlediği hakaret 
suçu nedeniyle ..... Mahkemesi tarafından ..... tarih ve ..... Karar sayılı hükümle cezalandırılması, 
miktar itibariyle kesin olan ceza nedeniyle aynı kararla daha önceki HAGB konusunda gereği için 
mahkemesine bildirimde bulunulmasına karar verilmesi sonrasında duruşma açan ve istinaf 
incelemesine konu ..... Mahkemesinin ..... tarihli hükmüyle,  açıklanması geri bırakılan hükmü 
açıklayan ilgilinin, denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işleyen suça sürüklenen çocuk hakkındaki 
hükmü, Kanundaki istisnai hallerin somut olayda gerçekleşmemiş olması nedeniyle CMK’nın 
231/11. maddesindeki amir düzenleme gereği aynen açıklamakla yükümlü olduğu halde, yasaya 
aykırı şekilde, TCK’nın 51/1. maddesi gereğince hapis cezasının ertelenmesine karar verdiği, 
hükümdeki diğer hatalar da göz önüne alındığında ..... Mahkemesi ..... Ceza Dairesi heyetince 
yapılan not değerlendirmesinde keyfi bir husus bulunmadığı, ..... Bölge Adliye Mahkemesi ..... 
Ceza Dairesinin ..... tarihli ilâm içeriğinden de anlaşılacağı üzere, heyet tarafından ilgili hakkında 
not takdiri yapılırken sadece suça sürüklenen çocuk ..... hakkında etkin pişmanlık hükmünün hatalı 
tatbik edilmesinin göz önüne alınmadığı, kaldı ki, bir an için, istinaf mahkemesinin takdir ve 
değerlendirmesinde hata yapmış olduğu kabul edilse dahi, bu hususun, itiraz dilekçesinde 
meslektaşlara karşı kırıcı nitelik arz eden sözlerin sarf edilmesini haklı kılamayacağı, ilgilinin 
eyleminin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 63’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
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bendi gereğince uyarma cezasını gerektirdiği sübuta erdiğinden ilgilinin 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 tebliği tarihinden itibaren on gün 
içerisinde; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine veya Genel Sekreterliğe gönderilmek 
üzere Cumhuriyet başsavcılıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 
başkanlıklarına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına veya yurtdışında Türk konsolosluklarına 
verilecek dilekçe ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi nezdinde yeniden inceleme kanun 
yolu açık olmak üzere,

..... tarihinde karar verildi.  


